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ciar amb la literaüira anglosaxona i amb l'obra de C. A, Jordana, en concret amb El 

collar de la Nuria (1927). Crim desplegava mía serie de mecanismes i procediments que 

s'havien posat en practica en textos anteriors, pero extremava la práctica de la parodia en 

una direcció que, més que cap a la recerca d'una veu literaria propia (que havia de trobar 

una primera realització efectiva en Pencara inédita Aloma), apimta vers el panorama 

general de la nostra cultura i els detets que hi van teñir Uoc. 

4.2.1. El debat entom del subgénere 

Quan el novembre de 1933, amb la ressenya de Joana Mas, va prendre posició 

púbHca en la discussió sobre el genere novel-lístic, Mercé Rodoreda feia referencia, entre 

altres articles, a fe répUca de Rafeel Tasis a Manuel Brunet.'**'* Davant Patac a fe novel-fe 

del comentarista de La Veu, justificat en fe defensa d'altres modalitats escrites, el 

col-laborador de La Publicitat va afimar que fe particularitat de la situació catalana (per 

a l'acotació de fe qual esmentava que en el darrer any no s'arribaria a les vint-i-cinc 

novel-les pubUcades, i que només en casos excepcíonals les xifi-es de vendes assoUen els 

dos mü exemplars) impossíbUítava el rebuig de l'úitíca fórmufe que podía guanyar el 

púbUc per a Pedició del país. Segons Tasis, la gent abandonaria completament fe lectura 

si se'ls recomanava prescmdir de fe novel-la, el sol mitjá a Patest —tot i que no pas en 

nMjstres de primera Imia, com la significMa per un Proust— per operar damunt fe massa 

d'analfebets de segon grau existent a Catalunya (damunt fe gran quantitat de persones 

que mai no Uegíen). Per a eU, a més, caHa valorar l'esfor? que suposava escriure'n en 

cataM —un aspecte que subjefe en el Premi Joan CrexeUs, el qual considerava efica^ 

contráriament a Bnmet—El critic assegurava que, mentre arreu hi havia narrativa 

d'extensió i cada ve^da se'n pubUcava més, a casa nostra el genere atemoria peí trebaU 

que implicava; a parer seu, calfe superar aquesta prevenció per «guanyar per a les Uetres 

catalanes aquesta massa enorme de lectors distrets i aUunyats del llibre, sense el contacte 

de la qual és impossíble la vida de les edicions catalanes. I akó només ho podem obtenir 

amb novel-les, i amb novel-les per a tots els gustos». 

Es tractava de Rafeel Tasis i Marca, «La miseria del llibre cafelá. Ens calen moltes noveMes 
catalanes», LP, 2-XI-1933, a qué pertanyen les citacions següents. Per a la polémica, v. 11.3.4.1 
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Dins del magma quantitatin i de la diversitat qualitativa que reclamava, al costat 

de les «noveMes bones i novel-íes mediocres» o de les «noveMes sentirrentals, noveMes 

de distracció i noveMes de categoría», Tasis anotava precisament les «noveMes 

policíaques», les quals van ser, en aquells mateixos anys, un deis objectes de debat 

directament relaíionats amb les polémiques literáries. Els fectore que en van determinar 

la discussió específica son diversos; en termes generáis, l'auge de producció i consum 

experimentat peí subgénere a l'Europa d'entreguerres, el grau de professionalització (els 

guanys económics) que garantía ab autors que n'obtenien ntós éxits, la combinació 

d'entreteniment i qualitat que s'hi aconseguia en una literatura com I'anglosaxona i, 

fínalment, els subproductes pseudoHteraris i altament perniciosos en qué derivava en 

algunes mans. A les consideracions sobre aquests aspectes s'afegien, en estreta relació 

amb la situació concreta de la cultura catalana, tres elements fonamentals: la qüestió del 

públic, la tendencia majoritária de la producció autóctona i, enllagat amb totes dues, un 

cert canvi d'actitud envers aquesta novel-lística per part de la crítica. 

La tardor de 1932, amb motiu de la mort, uns mesos abans, d'Edgar Wallace («el 

mes popular, sens dubte, deis novel-listes contemporanis de parla anglesa»),'*̂ ^ Ramón 

Esquerra havia as^verat Finjust biaix deis comentaris que la premsa havia dedicat a 

l'escriptor tot aportant una interessant reflexió: 

[...] Generalment, constituiren la seva necrología Penumeració deis mílíons que 
deixava — x̂ífra forga considerable, certament— i una nota admirativa pa* 
l'abundOT de la seva producció. En canvi, de la qualitat literaria de F o t o no en 
parla gairebé ningú. I en b<aia fe que no s'ho mereixia. 

Els aítics deb países Uatins, avesats a cíMisiderar la novel-la detectivesca com 
un genere inferior, acostumen a mirar amb menyspreu totes les obres d'aquesta 
mena, sense preocupar-se de distíngir i confonent aicara les Aventures de Nick 
Correr o eí i?ocaOT¿ofe amb les noveMes mes modemes del genere d^tectivesc. Per 
aixó no s'han frt carree meara de Vmocrnt progrés litearari d'aqu^ta msm de 
noveMes. Amb els anys han pianyat en qualitat i avui dia bc»ia part d'elles tenaa 
un valor, quant a técnica novel-lística i estil, que astoraria tots els que no coneixen 
exemplars posteriors a les aventures de Sherlock Hohnes, que Uegiren en els dies de 
la seva adolescencia. 

A<pi^ progrfe literari del gésere es deu a la genmció de novel-listes aoglo-
saxcHis <pe el cultiven ara, genCTació que podria ^ e r anomoiada de post-prara: 
Fletcher, J. S, Van Diñe, Earl Desr Riggers, E. Phillips Oppenheim, i sobretot 
Edgar Wallace. 

[...] Ningú, abans de Wallace, no havia arribat a donar a la noveMa detectivesca 
—aquesta epopeia del nostre tonps, única que rivalitza amb el cinema— tm interés 
i una qualitat literáriaccm ell li doná.''̂ * 

"•̂^ Ram<Mi Esquerra, «Edgar Wallace», M , n. 191 (29-IX-1932), 6. 

'''Md 
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El prejudici davant de la narrativa policíaca era certament solid al nostre país, i 

responia, d'una banda, a la identificació immediata de quantitat, popularitat i mala 

qualitat, i, de l'altra, al rebuig de les versions mes truculentes del genere a causa de 

l'explotació de la morbositat humana i deis seus efectes/" Sense negar la base de reaUtat 

que podien teñir aqüestes prevencions, rarticle d'Esquerm exemplifica una posició 

diferent —que estava prenent foría davant l'esquematisme de l'aprensió—, fonamentada 

en la reUeváncia de diferenciar els productes prescindint del previ partit pris i, sobretot, 

en la valoració de la categoría Eterária de les realitzacions modemes i en la previsió de 

les seves possibilitats.*'* 

En aquest darrer sentit, és significativa la definició de la novel-la detectivesca, per 

part del crític católic, com a «epopeia del nostre ten^s» capa? de competir amb el 

cinema — l̂'art de masses per excel-léncia—, ja que impHcava un éxit de públic que havia 

de teñir, per for^a, un considerable interés per ais intel-lectuals catalans. La car^terística 

de contemporanelat, de fet, explica en bona part l'alt consum del genere i la seva 

extensió en aquests anys malgrat la crisi econónüca.'"' El mateix Esquerra va plantejar la 

qüestió amb mes detall, pocs mesos després del seu article sobre Wallace, i la va 

emmarcar en la influencia general del model sociocultural anglosaxó: 

Remarquen! ara la invasió que sofrim els paísos llatins pels costums i les coses 
del Nord. Particularment per les deis paísos anglo-saxons. Després de l'esport i del 
cinana, en literatura dos exemplars caract»ístics d'aquelles terres: la biografía i la 
novel-la detectivesca. Mes modema en les nostres terres, aquella. Mes recent, pero, 
la gran quantitat de traduoáons de detecíive-stories que velan ais aparadors de les 
llibroies. 

Sherlock Holmes, Nick Cárter, Rocambole i algún altre exemplar del genere, 
eren de fa molts anys estadants habituáis deis quioscos de diaris. Ara la noveMa 

V., entre altres, els articte s ^ a i t s : «Literats o sateters^>, LCG, n. 3118 (23-111-1929), 2, m 
s'estaiia el problema de la mala qualitat, de la febricació esa serie i de l'explotació de determinades 
dimensions humanes, significativament, a la noveMa rosa i a la novel-la aótica; Cecili Gasóliba, «Un 
llibre dinámic», LH, 16-VII-1933 (Suplement), en qué s'advertia del perillos camí emprés peí gáiere m 
derivar cap a la novel-la aiminal i convertir els delinqüents —els gángsters— en els nous herois que 
sempre quedavm impunes; Alfons Masaas, «Temes literaris. Sobre la decadencia de la novel-la», LP, 
24-VI1I-1934, que distingia «la novel-la veritable» de la narrativa rosa i de la policíaca, i Rafel Tasis i 
Marca, «Soiyals del temps. El misteri i Thanofilia», LP, 15-X-1935, on l'autor subratllava la necessitat 
de lluitar contra el que considerava rhemofília latent de vastos sectors del públic. 

A Wbarren 1998 (a qué remeto per a la figura del crític, el seu posicionament i el context en qué cal 
oitendre'l), s'assenyeila que el col-laborador de Mirador es va dedicar considerablemoit al comentari del 
géna-e i va esdevenir «el seu principal vindicador a la Catalunya deis anys 30» (liM: 95). 

Essenciahnent, al nostre país en traduccions espanyoles, segons s'explica a Porta 1995b (a qué adre?© 
també per a la historia de l'entrada i de la consolidació de la modalitat en terres catalanes). 
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detectivesca ha pujat de categoría. I de preu. Moites persones que mm m haurien 
llegit aquells cpadoTis, ara sfe fidels teors d'Eí^r Wallace, de Fietdia", d'E. 
HiHlips {^spenheim i deis íAtrss grans noms de! genere, Alsinden h& asHeccions 
que s'hi dediquen exclusivament. I el fenomen és general a tots els paTsos llatins i 
germánics, on comencen a escriure noveMes d'aquesta mena els autors indígenes. 

[...} El perqué d'aquesta voga? És cosa encara no ben e.xplica(fe. Els crítics i 
aquells fil&ofe mixím de pro to que ara ssHren, no s*han preocapat d%tQpreíar 
aqu«t signe deis temps corroite. Sem dviÉe perqué l'han consiteat una cosa 
inferior. I certament que deu teñir alguna importancia i dea rKp(»<fre a alguns 
necessitat o impuis de Fépoca, quan s'ha estés tan rápidament i ha envatt uns 
dominis que no havien estat mai els seus. 

Chesterton, que tentes coses iato-essants i suggestives ha dit i s i ^ e í x dient, 
publiíA ja fe mes de Wexm mys en un dds mis U i t e {Tfm I^&^ma, Lmídr^, 
1901), una i J ^ ^ s i ífe Is ^f^lfvi^ca, (Hija es troben m^-cats aquells trets 
que constituebten el secrtó del seu éxit: [.,.] la poesia de les coses vulprs, del viure 
quotidiá, que ningú no sap qué pot amagar, aquebca poesia que trobem en tota la 
noveMa moderna, I segctti: aqu«t sentit de cosa meravellosa i extraordinaria, 
d'epc^ia actual m. eis herois ve^eixm amariíaaia i usen pistola aottMnática i ua 
aotíanóbil de molts cavalls, a í compte de vestir amadura i OTmar-^ amb l lanp i 
espasa per a matar dragíffls i enanics f...].'**® 

Hi va haver qui va apuntar, simultániament, altres motius que justifícaven el 

succés; per exemple, «la reaccié del públic contra els paranys de Fetocubracló», contra 

els «xaragalfe estMcaís de filo«>fia i de psicología mes o nKsnys científíques» que havm 

desenvolupat la noveMa modema i a fevor de «la Uei fonamental del Hur genere: contar, i 

contar amb senzillesa».*** Per a Marc Benet, el qual en va parlar amb referéocia al 

context cátala, el con^íonent de distocdó, pes^ viiKsutot a Forigirralitat i a k pericia 

constractiva de la intriga, n'era Felement cku: 

No & pas que deis llibres no se 'n parU sovint; {...| pesí^ m canvi, dins de la 
práctica |... | d ffiia-e no assoírfx de «ap manera el Moc qu© dins de la vida normal 
de riadividu hauria d'acMis^fr. ' - . 

Ara mateix, a totes les nacions s'ha despertat una febre peí llibre de carácter 
policíac; no ens referim, com és de veure, a la noveMa policíaca del mil vuitcents i 
tants, que significava un predomini de les avaitur» saitimentals sdae la matebca 
trama; avui dia, no; pa" daroimt deis argomaits i de te descripdons, m recer« 
ITiabiHtat deis autws m trabar sisten® inédits i agináis a d i s t o r e el leám. 

[...] P I matek mewat ha anat »le«i«iaQt paulatfaament els autors que es 
demostren com a capdavanters p a la seva originalitat i per la seva amenitat dins 
del genere {...]. 

^ l a » d'aqa^te fife, p^q tó avui día, sínó a E^panp, ni a Catalunya SHÉ 
par t iad», a l « altres i » c i « s aéguirgsea uaa ísipartáncia exteana aquesta mena 
de llibres, que coMoquen ais seus autors entre els simbolistes del ritaie de la vidt 
d'ara."^ 

Ramcffl Esquara, «Rracíualifaacló. l a noveMa ctetetív^ca», M , a 216 (23-IIM933), 6. 

«Les Lletres. Varietats. La noveMa policíaca a Italia», M, n. 153 (7-1-1932), 6. 

*® Marc Bmeí, «Llibres d'avubx, IF , 23-111-1933. 
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L'articulista extreia la següent Uî ó de la noveMa detectivesca: «bons autors, i 

bons llibres inédits a preus reduíts; si tot es pogués compaginar i en les altres branques de 

la literatura i de Tensenyament popular hom aconseguís uns resuhats com els indicats, no 

ens cap cap dubte que el llibre tindria, a la nostra torra, l'acceptació que mereix, i que 

mereixen els autors que s'hi dediquen».''̂ ' A Catalunya, segons ell, el problema eren el 

«poc mercaP> i la dificultat de rivalitzar amb els baixos imports que la producció, l'edició 

i el consum regulars permetien oferir en altres paisos. 

El darrer argument de Benet va mostrar-se com una realitat inqüestionable quan 

aquest tipus de narrativa es féu el seu lloc entre les preferéncies deis lectors catalans. 

L'octubre de 1935, Rafeel Tasis n'assenyafeva l'impuls obtingut en poc temps, l'extensió 

de públic que havia abastat i les r^ns del fenomen: 

Pmso que a liores d'ara ja & qwrtú de constatar uns fets coincidents, i 
segurament no pas d'una manera atzarosa, en la psicología col-lectiva deis 
barcelonins, I gairebé jo diría de tots els catalans. Un d'ells és la voga 
extraordinaria que ai menjs d'un parell d'anys han assolit les novel-les 
policíaques, de les quals els angloamericans teñen ima producció tan abundant i 
generalment tan de bona qualitat que tota com¡^téncia amb ells es fe ímpossible. 
Editades en edicions populars, que apareixen amb una freqtiéncia desacostumada 
en altres series de novel-les normáis, aquestos obres policíaqu^, o detectivesques 
[...} formen un género especial que estic segur que avui dia ultrapassa en xifra de 
váida tota altra mena de litaatura. El nucli sel«;te de llegidors que de feia molt 
temps havia Iliurat els seus ocis a ía gimnasia mental d'endevinar el culpable d'un 
crim habilíssim, s'ha vist ampliat fins a l'infinit, i joves i vells, homes i dones 
seguebcen amb angobca les cogitacions de renciclopédic Philo Vanee, del flemátic 
Hercule Poirot o del sentenciós Charlie Chan. Encara altres personatges il-lustres 
d'aquesta feuna mítica aperen el contacte amb la gran massa: [...] i jo no dubto 
que aviat a^liran la popularitat que es mereixen, donada la voracitat i l'empaita 
del públic que engoleix les novel-les policíaqutó. 

¿Raons d'aquesta voga sobtada i envaídora? Segurament és el prestigi del 
misteri, l'afractiu del crím "artístic" [...], l'afeny de trobar-se embolicat, mal sia 
mm a espectadcr, ai la recozca d'un criminal i en l'eslatiament deis motius de les 
seves malifetes.''** 

En el debat de fe tardor de 1933, l'atractiu i l'úiterés ja havien estat assenyalats 

en qualitat d'elements básics per a la novel-la, com a mínim sí el seu objectiu era comptar 

amb im públic. ^feurici Seirahima, abd, havfe contrasfet fe crisi del genere amb el 

consum abassegador d'obres sentimentals, fülletonesques, sensacionalistes i policíaques. 

La rao de fe lectura majoritária d'obres dolentes, per a ell, aparebda clarament davant 

deis ulk de qui ho volgués veure: «Pero quina culpa hi té el públic de lectors, si no E 

Rafel Tasis i Marca, art. cit. 
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donen cosa bona! No K queda altre remei que caure en mans deis explotadors. I no 

digueu que s'escriu cosa bona, perqué al gtm públic de lectors no se li pot exigir que 

llegeixí llibres que no lí ínteressen»/" La conclusió del coMaborador d'£/ Matí era 

taxativa: 

La crisi de la noveMa no ve d'haver-se'n cansat el públic: del que s'ha cansat és 
que li donin obres que, com diu Montoliu, "serveixen per tot menys per alió que era 
la finalitat essencial de la noveMa". Cal tomar a aquesta fínalitat essencial: divertir 
el lector ccmtant-ll histories. EU ho espera. I si sabem complaure'l, a poc a poc ja 
trobaran els mitjans de tomar-nos a enfilar.'*** 

Rafeel Tasis, ja s'ha vist, tenia una percepció simifer del problema. Mesos 

després, el setembre de 1934, i a propósit del comentari de La técnica d'escriure 

noveMes, de Basií Hogarth, va ejsposar el que consMerava Fequivocada idea de fe 

noveMística que es desprenfe deb llibres catafeos editats des deis anys vint: 

{...] Fíate en la fecilitat de digestíó del gbxesce i en l'ampiítud de les seves 
fronteres, t»^ mena d'ingredients estranys hí son abocats: poesia jaisatgísta, 
recwds personáis, teraies polítiqu^ de l'autor. Tot aixó hi aiWa, fe índubtabl^ 
pero el mal ¿s que hi son com a pe9a principal i no com a acc^sori o com a 
elements determinats per l'argument. [...] 

Hom té a Catalunya un concepte molt curios del que cerca el públic en una 
noveMa, perqué no am que ningú, a consciéncia, metjy^re! el fevw pq)ular. Els 
novel-listes catídans, pocs com son, es flxeo, amb una Ucabíe i des)rbítada ambició, 
en els casos excepcicstals. Prendrien joio£^ent per model un Jam^ Joyce, que 
amb Ulysses ha batut tots els récords d'esverar la gent [...]. En canvi, moiys^írearan 
l'aplec innombrable deis novel-listes corrents [...] 

La noveMa a pal sec, sense etiquetes ni toidéncíes, la noveMa que distreu i 
intóga ha ^ t negligida a Catalunya. Hom s'enamcaa de carácters Ixjírosos o 
exaltats, d'éssm anramals smse grandesa i d'anécdrt^ fnflmes que no p<^en mai 
apassicmar el públic no massa cultivat del que díspcsm. Mentre ell cerca en la 
noveMa l'aventura, el misteri o el sejitíment, nosaltres li sarvim la nostra 
elucubració psicológica o la nostra innovado, que pressenthn genial í no passa 
d'avorrída. No & pas estrany que el públic hagi desortot del Uih-e cátala. Hi ajudm 
molts fectors coincidaits, és ciar, pero la venda re^ar que assoleíx una noveMa 
quan un nom conegut i estimat o el reclam d'un Prani Crexells la garantefac, revela 
que si els teore s'han allunyat del llibre cátala & paqué trobawi ecc^tu Pesfor? 
patriótic que hom els demanava de comprar Uibres catelam, i encara, Uegir-los. I 
dic abcó, tot reconeixent la qualítet creixent de les novel-les catalanes, i sense 
abdicar de la meva p^ició de prc^agandista sinc^ de les seves «pialitató, paró em 
<al xecMiéker que manca el tou índíspoisabie de novel-te m«liocr^ dolantes o 
hoaes, que disti-^uin, intriguin o fecin plorar. Saise elles, U absurd d'espeKff 
crear un públic vast i sufident, i és encara més absurd de creure en la possibilitat de 
l'adveniment d'un Dostoievski, d'un Balzac —̂ í les noveMes d'aquests també 
distreuen i apassiraien—, o d'un Thomas Mann o un James Joyce catalans. 

"•̂  Maurici Serrahíma, «Més sobre la novei-la», ÍM, 4-XI-1933. 

^ Ibíd L'Mticle a qué feia refeéntía era M. de Mmtoliu, «Sotee la noveMa», LVC, 25-X-1933. 
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Nec^item fiílletoaistes, autors de noveWes poMdaques, crradors d*ído!s 
saitimentaJs de pwteres i dw êrs. Per^ aixó sí, nec^itein que e!s novel*Íist« ho 
íadn faé, quetisgain un dotnini absolut de Hur t&aiica, si volem crear un pébMc que 
llegeixi €31 cátala, i si volem conservar-lo.**' 

Totes aqüestes posicions i reflexions ai voltant de la novel-lMica, en general, i al 

voltant del sn^énere poMae, en particular, enanarquen Fopció del quart libre de 

Mercé Rodoreda. La seva actitud en la discussió de 1933 explica, a banda de la 

influencia d'altres fectors, que el model detectivesc fos una de les IMes tríades en la 

contribució posterior al panoianm de les nostres Hetres. L'evident contigüitat t e n ^ r a l 

del detet, que va teñir lloc en el darrers mesos d'ajuell any pero va mantenir-se fins a 

fináis del següent, i de la redacció de Crim — t̂ancada Fabril de 1935— confereix a 

aquesta obra una dnnensió de resposta directa a la necessitat que van verbalitzar 

demandes com la ás Tasis (la segom, del setemla-e de 1934), en les quals Fescriptora 

havia concordat obertament amb la ressenya de Joana Mas. Al seu tom, Sóc una dona 

honrada? i Un dia de la vida d'un home ja. presentaven una ludicitat al darrere de la qual 

M havia, en p ^ k voluntat de produir un tipus de novel-la que, luny d'aspirar a k 

genialitat o a k transcendentafitat, fes llegir el públic en cátala, ei fes divertir. Crim, 

nascuda d'una imWcació profimda en el context literariocultural, perseguk el mateix fi. 

Com les altres novel-Íes, peró, no pas de qualsevol ir^era. 

4 J Ĵ . Crá», «centpeiis sense cap ni pcMS»? 

Conven§uda que «ens calen novel-Íes [...] de totes menes» per tal que «es Uegeixi, 

i en cátala»,*^ Mereé Rodoreda s'havia posat fek temps, en pereoná, a la feina. Si el 

1934 k seva activtat havk cristal-ltzat en dues obres que responien a puesta convicció 

per vies diferents, perqué també veMcukven moltes altres coses, posteriorment va 

enfocar k produce» novel-lstica vers el conreu de k modaHtat detectivesca. E! 

subgénere, que coneixia bé, oferk molts avant^ges: ímvk assolt p a n popularitat a 

Occident; a Catalunya estava captivant el públic mitjan?ant les traduccions —tenia. 

^ ' ^ f e l Tasis i Marca, «Falles d*una litei^ura. ¥ariacions sofere la novel-la», M, n. 295 (27-IX-1934), 
6. 

M. R. G. pVfercé Rodoreda i Gurguíl Coarta Mas, per Anna Muriá», CL, n. 6 (25-XH933), 2. 



dones, un valor estraíégic obvi amb relació al mercat (diverses veus prou que ho van 

verbaUtaar coetániament)—, i no comptava amb una tradició autóctona excessiu'**' 

El títol Crim ja apunta, extemament, radscripció formal.*™ El mot escolUt remet 

a luia de les seves possibilitats especifiques en associar-se immediatament amb el tema de 

Tassassinat i, per tant — âlmenys en el context de la polémica cidtural—, amb una de les 

versions mes traculentes (i nocives, des del punt de vista de la crítica) del ventall 

d'opcions narratives ofertes per la pauta hterária. La presencia d'aquest linic substantiu, 

greu i contundent, generava abd unes certes expectativa i, com havia passat amb Sóc 

una dona honrada?, adqmria una innegable fimció de reclam que, en combinació amb la 

nota que precedeix él text, evidencia, també d'entrada, un joc paral-lel amb el lector: el 

trencament de les seves previsions genériques i l'obHgació consegüent de reflexionar 

sobre les actituds davant de la literatura i sobre la ficció novel-lística matebca. 

Igual que els altres volums de la col-lecció en qué es va publicar, el llibre conté 

una presentació de l'autor. Redactada per h matebca Rodoreda, la narradora hi va dur a 

terme una operació similar a la de l'endrefa de la primera novel-la, amb la qual ubican 

qui tingues el text a les mans en una situació determinada; en aquest cas, una posició 

preparatoria per a una proposta declaradament lúdica, de termes básics expMcits: 

Mercé Rodoreda 

L'autOT (en aquest cas autora) va néixer com Déu mana el 10 d'octubre del 1909 
(encara que molts ho dubtin i pocs s'ho creguin) a les dotz» del matí. 

Va anar creixent. Va anar tres an^ a l'escola. Deis sü ais deu i prou. Un cop va 
saber de llegir, va engresíar-se amb El Paíttfet, El hombre que rie. Han d'Irlándia, 
Lord Líster, el ladrón de guante blanco. La pradera tenebrosa, Rqfles, Sherlok 
Holmes, Aventuras de Louis de Rougemont barrejats amb algún llibre de 
Suderman, El Pecado del abate Moia-eí de Zola, Hamlet i Las dos niñas de París. 

MxM El hombre perdido en el tubo cilindrico. 
Quan ja va havo- crracut prou l'any 32, va escriure el primer Ilihre saise 

que posseís cap mena de cultura liteitóa ni de l'altra. [...] Va seguir a aquest 
primer, el seg(Mi: Del que hom no pot fugir (Edicions Clarisme), títol 
gramaticabnent incorrecte segons el prestigios gramátic i escriptor C. A. Jordana. 

[...] Avui ofoim al públic Cri/M parodia de novel-la policíaca, mma de centpeus, 
sense cap ni peus, <» Pautar ha cea-cat nemes de divertir i atatelar. Si ho ha 
aconseguit ha reeixit. 

"•̂ ^ Amb relació al darrer aspecte, V. Porta 1995b. 

Z*™ Pw a la seva consideració en el marc del sentit de la parodia, v. Resina 1994:119-120. 
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Té una obra de teatre (drama) tan bona, que a TIglésies 35, on va concórrer, 
ningú no va adonar-se'n: Sense dir adéu. (5)*^' 

Resulta diáfan que Tescriptora ficcionalitzava cómicament, im altre cop, la seva 

identitat com a lletraferida. L'ús de la tercera persona per referir-se a si mateixa 

vehiculava el desdoblament, l'autodistanciament necessari per a la versemblanía i 

l'efectivitat d'una rápida composició irónica del jo.""̂  Els tópics Uigats a la feminitat, 

destacada significativament en la primera fi:ase mitjan9ant la indicació entre paréntesis 

(superfina a causa de rencap9alament de la nota, a menys que "Mercé Rodoreda" fos im 

pseudónim), apareken de segiñda: en primer lloc, la probable falsedat de la data de 

nabcement; tot seguit, la manca de formació (a mes del poc temps d'escolarització, les 

escasses i dubtoses lectures que s'anomenen no presenten cap tipus d'ordre ni de criteri 

—el participi «barrejats» n'és prou significatiu—\ i, finabnent, la gosadia de publicar 

Ilibres tot i la consciéncia de les própies deficiéncies culturáis/'^ D'acord amb aquesta 

entrada, el resimi de l'activitat creativa i periodística emfasitza la imatge d'incapacitat 

general: si de la primera novel-la només es podia valorar positivament el títol,'*̂ '* de la 

segona no se'n salvava, peí que sembla, ni aixó; com a mínim segons l'opinió de Jordana 

(i no cal dir que la referencia a l'autor no era gratuita). A part d'aquests aspectes, i mes 

La citació exclou els fiagments usats en altres moments de l'argumentació (els relatius a Sóc ma 
dona honrada?. Un dia de la vida d'un home. Aloma i els contes m&ntils de La Publicitat). V. Porta 
(ed.) 2002: 295-298, notes 180-195, per a les referéncies contingudes. 

*^ És un bon moment per anotar que Josep Camer havia practicat aquest mateix exercici. A La inútil 
ofrena, per exemple, el próleg es titula «Elb>. L'autor hi parlava del poeta que era amb una estrategia 
equiparable, la qual el fragment final iMustra perfectament; després de blasmar el seu alter ego literari, 
afirmava: «Pacific com sóc, seria capa9 de colpir-lo, si no fos que una particularitat seva m'indueix a 
una mica de simpatía. I és que ell —que sóc jo mateix,— al fons de tota la seva inconsistencia, té, com 
un diamant dins un sac de coses per al drapaire, una gemma dura i bella, que és l'orgull d'escríure en 
cátala» (Josep Camer, IM inútil ofrena (Barcelona: Editorial Catalana, 1924), 9). , 

'"̂  Els clixés femenins son clars: l'engany habitual sobre I'edat veritable, la ignorancia i la vanitat. Peí 
que fe al primer aspecte, és cert que l'autora mentía, tot i que sembla que inconscientment; el 1973, 
havent de donar les seves dades personáis a Joan Sales per tal que aquest li gestiones la inscripció en 
una mutua d'escriptors, Rodoreda va escriure aixó: «La meva date de naíxen9a és 10-10-1908 —^Durant 
molts anys, no sé per qué, esteva convenguda que havia nascut el 1909, pero resulta que no» (Carta de 
Mercé Rodweda a Joan Sales, 16-V-1973. AMR/5.1.1.53). La confiísió resulte for^a creíble, sobretot 
perqué no suposava fer-se passar per gaire mes jove (contráriament al cas de coetánies seves com Maria 
Verger o Aurora Bertrana, que, nascudes el 1892, van afirmar sempre que havien vingut al món el 1905 
i el 1899 respectivament); per treure's només im any, i si no és que es tracteva d'algun tipus de joc del 
qual no ha quedat cap indici, la mentida no pagava la pena. Que les dades fossin correctos o no, pero, és 
el de menys; el que compta és que Rodoreda, igual que van fer Rosa Maria Arquimbau, Aurora Bertrana 
o «qualsevol altre escriptOD> (Castellanos 1998: i), esteva constmint una representeció pública de si 
mateixa, un mite que, si no es va consolidar com a tel, sino en una versió diferent, fou peí fet que els 
esdeveniments histories el van afecter tant en la base real com en l'articulació posterior. 
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enlla de les constatacions i informacions aportades (la direcció de Clarisme, la inspirólo 

d'Un dia de !a vida d'm home en la novel-b de Francesc Trabal, el poc éxit de ía pe$a 

teatral presentada al Premi Ignasi Iglesias, el fet d'haver enUestit Aloma i les 

coMaboracions infentils a Xa Publicitat\ el parágraf sobre Crim proporciona les claus 

fonamentals del volum: el genere i els objectius. 

La inscripció en la parodia de noveMa polícfeca esdevé evident de seguida que 

s'inicia la lectura. Des d'aquesta perspectiva, Crim enflaca amb Un dia de la vida d'un 

home en dos mvells evidents, un de general i un de mes concret: la re-creació genérica de 

base hunrorística i el desenvolupament central de la via que, en la noveWa anterior, 

quedava oberta mitjah^ant el personatge de la senyora Paus. El darrer aspecte constituía 

el ijnament de la variació, per tant, del subgénere parodiat. L'interés de Rodoreda per b 

modafitat detectivesca, manifest en la segona noveMa de 1934 i en algunes de fes lectums 

anotades en la presentació, mantingut al Ikrg de la seva vida,'"' remet igualment a un 

episodi biografíe mes aflunyat en el temps, ja que de petita fea de Ketty en b comedia El 

misterios Jimmy Samson, de Paul Amstrong, representada el 1913 al Teatre Torrent de 

les Flors i el 1917 a FAteneu de Sant Gervasi."'* 

A banda d'ü-Iustrar el fet que Fescena fou un deis canals de difíisió d'aquesta 

mena de literatura a Catalunya m les primeres décades del segle/^ la dada estableix un 

vincle, en l'experiéncia de Fautora, el qual resulta rellevant amb relació a la narració 

editada el 1936, El moment d'escriptura del text, situat mes o menys conten^rániament 

a la primera pe^a dramática rodoredkna (que Foctubre de 1935 constava etíre les obres 

que concorrien a Fedició anual del Premi Ignasi Iglesias), o, miHor dit, la comexió entre 

el teatre i la literatura detectivesca que aquesta simultanelat creativa suggereix en Fespai 

extratextual, té una comareció significativa en la marcada teatralitat d'una obra que, 

tanmatebí, és una noveHa que parodia una modalitat nowMfetica anglosaxona: la 

detective novel Pero alerta, no només aixó. Les pretensión, descloses en la 

presentació, de «diverth- i atábate» resulten aclaridores en aquest sentit per la seva 

474 y jjj 2 1 (i la nota 46 per a la referencia). 

V. Roig 1976:1681 Castellet 1988:49. 

"^«V. Massip, Palau 2002. 

*"V. Porta 1995a. 
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ambivalencia; si, d'una banda, es relacionen amb la idea del «centpeus, sense cap ni 

peus» i amb Tabsinditat declarada que se'n desprén, de l'altra, es materialitzen en una 

dimensió intratextual que remet a un ordre d'interessos no gens nous en la producció 

rodorediana, a unes inquietuds menys "frivolos", contingudes en els verbs, al servei de les 

quals es posa, al costat d'altres aplicacions, el fonmt escénic de Crim. 

El mot «centpeus» compren tant la designació del miriápode com els sentits 

d'incoherencia i desballestament procedents de l'expressió ésser un centpeus —les 

accepcions en qué, en principi, cal entendre'n l'aparició en la nota—. El sintagma «mena 

de centpeus, sense cap ni peus» podria semblar una hnatge prou inhabitual per 

conceptuar una novel-la;""' no obstant akó, fimciona de manera efectiva en una direcció 

ben intencionada. La valoració inicial en termes d'insignifican9a que la metáfora 

introduek, a causa de les connotacions culturals de petitesa, indignitat i comicitat de 

l'animal (un referent que el substantiu manté úievitablement), es reforfa amb el sentit 

figurat de desordre i mcongruéncia, cosa que recorda molt la captatío benevolentiae de 

l'endreía de Sóc una dona honrada?. Igual que aUá, tanmatek, la lectura literal esdevé 

fal-lag; la ironia que desprén el text la dinamita. L'aparició del complement que dobla, 

immediatament, els darrers aspectes deriva en una insistencia sospitosa: si les idees 

d'incoheréncia i desballestament ja son expressades mitjan9ant el nom comú, no hi havia 

cap necessitat d'afegir-hi «sense cap ni peus». Al costat del joo Imgüístic, s'aconseguek 

així una neutralització de ráfirmació per efecte de la repetició.'* '̂' La relació del 

contrasentit de l'apreciació mkmnitzadora amb alió que denoten «divertk i atabalar» i 

amb rarticulació narrativa il-lumina considerablement la qüestió. 

Per a aqüestes dues qüestions, v. ibíd, on amb referencia a la primera s'assenyála el predomini deis 
diálegs i els monólegs en la construcció narrativa. 

Potser es tracta d'una casualitat, pero no deka de ser curios que Rafael Tasis hagués emprat 
l'expressió en l'article de 1934 sobre el género i les seves realitzacions a Catalunya. Cap al final del 
comentari sobre l'assaig de Basil Hogarth, el crític remarcava que r«exercici literari té entrebancs í 
secrets que, per molta vocació que tingui xm escriptor, poden fer-li fallar els propósits i convertn una 
obra m^tra en potencia en im centpeus llastimós» (Rafel Tasis i Marca, art. cit). El taranna faceciós de 
Rodoreda apunta la possibilitat que l'ús del mateix terme, en presentar Crim, constituís una picada 
d'uUet, una broma en clau (per a qui la pogués entendre), mitjaníant l'assúnílacíó h-ónica i in absentia 
del text a una obra mestra. La xarxa de significacions possibles establerta peí tltol, com es veurá, 
reforma aquesta hipótesi en un cert sentit. 

"̂ ^ S'uneixen dues formules connotatíves, en la seva significació figurada, de desordre i absurditat 
(centpeus = sense cap ni peus), pero la contigüitat de les quals no quadra peí que fa ais sentits literals 
(un centpeus sense cap ní peus deixa de ser un centpeus). El gir, dones, evidencia l'arbitrarietat de la 
sinonimia significativa i, en certa manera, l'elimina. 
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Divertir, a part de fer riure o entretenir, vol dir allunyar una cosa d'un lloc i fer-la 

anar cap a un altre. Atabalar, al seu tom, significa fatigar el cervell i fer rodar el cap, 

especialment amb sorolls. Els dos verbs, per tant, justifiquen parcialment el carácter 

desarranjat i incoherent de l'obra segons la presenta la imatge del centpeus; peró, a mes, 

hi donen un cert sentit, mdicat ja per l'expücitació del fet que es tracta d'una parodia 

d'una modaUtat hterária. Després de llegh Crim s'obren unes possibiHtats mterpretatives 

evidents d'aquesta diversió i d'aquest atabalament recercats: allunyar la noveMa 

poücíaca deis seus camins habituáis (per exemple, de la tmculéncia que el títol faria 

preveure); apartar el lector de la posició en qué el sitúa el genere (l'obsessió per la 

criminaUtat o l'interés exclusiu en el descobriment del misteri —en el final— en 

detriment del desenvolupament del relat); fer riure qui sigui capa9 d'assunúr la 

complicitat que exigefac el lUbre o cansar qui busqui una narració detectivesca normativa, 

i mduir a la reflexió sobre el subgénere concret i sobre la noveMa en general mitjan9ant el 

"mareig" de les seves convencions. 

Aquesta "diversió", sobre el mare general de la naturalesa de la noveMa, admet 

diverses interpretacions, no obUgadament excloents entre elles; la complementarietat de 

les que n'han dut a terme Joan Ramón Resina i Roser Porta ho il-lustra. Per al primer, el 

despla^ament vehicularia l'exposició de la distancia entre la forma origmária i la seva 

práctica coetánia, és a dú-, del buit creat al nucü mateix de la seva fimció ideológica, per 

mdicar l'esgotament del genere (si mes no en les modahtats tradicionals) i la necessitat 

de renovar-lo.'**' Per a Porta, la desviado aniria encaminada a encobrir els veritables fins 

de Rodoreda (amb éxit, segons l'estudiosa, en vista de les lectures critiques posteriors): 

la parodia de la cultura catalana de l'época —de tots els seus protagonistes i 

moviments— i «l'expressió lúdica de la seva teoria Hterária».'**̂  Sigui com sigui, res d'un 

V. Resina 1994:120. L'article conté una altra formulació de la idea que val la pena citar: «A critique 
of the pragmatics of reading as well as of writing, m short, a CTÍtique of the literary mstitution, which ís 
thereby shown to be incompleto, ís at the core of Rodoreda's novel, permittmg all sorts of speculation on 
the relationship between crime and writing» {ibíd.: 126). 

Porta 1995b: 44 (v. també l'expressió, gahebé calcada, a ídem 2002a: 10). Els dos components, 
certament, son hnportants en l'obra, tot i que seria mes adequat parlar de posició i actitud com a 
escriptora —de concepció i posicionament literarioculturals, si es vol— que de teoria literaria 
própiament dita. «Teoria literaria» ünplica, per l'enlla9 inevitable amb la disciplma académica, un grau 
de formalització d'idees (d'ofícialització, per entendre'ns) que no cree que Rodoreda es plantegés o 
hagués subscrit en el període, precisament peí seu pensament i per les formes que hi va donar. Ni aquest 
aspecte ni la parodia de la cultura catalana no elmimen, en qualsevol cas, la centralitat de la tria 
genérica; de fet, es tracta de prismes suplementaris cap deis quals no resulta menystenible. 

944 



«centpeus, sense cap ni peus»; mes aviat tot un exercici d'intel-ligéncia. Aixó sí, des de 

rhumor i sense cap úitent de fer, en una felig fórmula de C. A. Jordana, «oposicions a la 

immortalitat»;'*̂ "' amb la voluntat decidida de treballar per la modemitat literaria, la 

normalitat cultural, la dignitat professional i rautoafirmació personal, per descomptat. 

És en aquesta direcció exegética que cal situar els objectius aparentment banals i 

poc ambiciosos de Crim. Aquesta direcció no solament mostra l'alt grau d'ironia de 

l'adverbi «només» en la presentació, sino que fa evidents com a mínim dues coses: d'un 

costat, el sentit de l'asseveració d'éxit en cas d'aconseguir alió que es busca malgrat 

l'autoatribució de manca de pretensions, d'insignificanga i de desballestament; de l'altre, 

la relleváncia nuclear del Uenguatge i deis seus usos en l'obra (una característica essencial 

del conjunt de la producció rodorediana de preguerra, repetim-ho, que també vertebra 

les entregues literáries posteriors). Peí que fa al segon aspecte, destaquen la multiplicitat 

significativa i el joc constant entre el Uteral i el figurat, que remeten al model Jordania 

(mes que a cap altre) i doten la narració d'una dimensió lúdica i seriosa albora; n'és im 

bon exemple, a mes del que s'ha dit, que els soroUs —crits, cops i sons diversos— siguin 

tm deis elements recurrents del relat, cosa que "atábala" textualment els personatges i, en 

un altre pía, els lectors. 

Al marge de l'anécdota, el trencament d'expectatives, la dispersió constant de la 

narració, la seva desestmcturació essencial, la hibridació desencabíada en qué deriva 

l'apUcació del component teatral en el marc del seu desplagament genéric (de l'opció per 

la noveMa), tot i delatar unes finalitats obvies respecte de les diverses cares de la parodia, 

i el niveU fins al qual s'extrema aquesta (que poden revertir en un avorriment, en el doble 

sentit del tenue, profimd) exigefacen un esfor? important, en la lectura, per gandir del 

grau d'intel-lectuaUtzació de la narració, producte de PartificiosHat tensada fins al límit i 

del seu carácter autoreflexiu. Al costat de la imbricació en el context cultural de Pépoca i 

de Pesplai que pugui proporcionar, aquest és, de fet, l'interés principal del Uibre, que des 

del punt de vista novel-lístic (artístic) resulta, a la práctica, un auténtic "crim"; cosa amb 

la qual, d'altra banda, Rodoreda juga ben intencionadament.'*** 

''̂ ^ Citada a Campillo 1979b [2]. 

^ El públic deis anys trenta, per proximitat i contemporanelat respecte deis personatges reals que s'hi 
caricaturitzen, era molt mes susceptible de divertir-se amb l'obra —així ho indiquen les valoracions de 
la noveMa incloses en la recepció aítica á""Aloma (v. III.5.1)— que no pas un lector actual, sobretot si 
no compta amb uns coneixements mínims sobre el panorama sociocultural i polític de preguerra. 
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El títol conté, en efecte, fassampció de fatemptat literari" que constitueix la 

noveMa. El substantiu corresponent denota una vio lacio greu de la Ileí moral, una 

vulneració punible de pes i un falliment o tort considerable; en totes les accepcions, 

dones, es pressuposen una norma objecte de transgressió i un infractor, el delicte del qual 

sovint es concreta en l'agressió a una víctima (sobre qui s'exercebc algún tipus de 

violencia física). A Crim, el camp semantic del terme designa quatre possibilitats 

fonamentals. En primer Uoc, un fet nuclear dins de l'espai de la fícció, que pren dues 

línies argumentáis interrelacionades: un homicidí i un muntatge amb intencions 

"térboles". En segon Uoc, la narració per eUa matebca dins de l'espai del genere, ja que 

s'erigebc en un doblé "assassinaf: de la noveMa poUcíaca, en concret, i de la novel-la, en 

general, a través de la parodia específíca i del predomini de la teatraUtat per damunt de la 

narrativítat (tot i que es tractaria més aviat d'un crim passional, en aquest cas per "amor 

Uterari", perqué la parodia, en depondré sempre d'aUó que estrafe, esdevé una falsa 

destrucció, una re-creació). En tercer Uoc, l'obra com a producte creatiu dins de l'espai 

de la Uteratura, és a dir, l'acte punible que representava editar el llibre vist el seu poc o 

nul valor; aquesta apUcació estimativa del mot, que equivaldria a la qualifícació de 

«bunyob) de Sóc una dona honrada?, constituebc una valoració irónica —no pas 

exempta, tanmatebc, de rao—, perqué des del moment í hora que Crim es va publicar és 

obví que havia de teñir alguna pretensió i alguna quaUtat artística. Sí s'afegebc a tot abcó, 

fínalment, l'aplicació complementaría de la representació caricaturesca del món cultural 

del moment, el text opera també un "homicidí" voluntari i humorístic de la cultura 

catalana del periodo, en aqueUa saludable práctica exercída contemporáníament per 

Rodoreda í nombrosos intel-lectuals des d'akres suports genérics (per exemple, 

periodístics; ¿cal recordar El Be Negre o cortes seccíons de Clarisme matebc?). 

Les "ínfraccions" de la novel-la, pero, no aspiren, en reaütat, a delictes de debo: 

no es blasma negativament la cultura catalana, sino que es fa broma amb els seus 

protagonístes i els seus tics; no es perseguebc cap crim Uterari real (no es pretén fer una 

obra volgudament dolenta), sino, justament, fer el possible per evitar-los; no es 

destruebcen la novel-la ni la novel-la poUcíaca, sino que se'n mostren els mecanismes i les 

pautes; el muntatge maquiavélic no és sino literatura amb fíns sentimentals, i no hi ha cap 

Aquesta diferencia no impedeix llegir i apreciar Crim, pero li resta atractiu i potencial humorístic 
(precísament un deis seus puntáis). 
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mort humana, sino que es "mata" un objecte. Tot plegat queda reduít a l'espai de la 

"bondat" o, millor dit, de la bonhomia. Akó no vol dir que no hi hagi crítica i reflexió 

serioses, peí que fa tant a la realitat sociocuhural com al genere noveMístic en les seves 

diverses dimensions (el ternie que he fet servir ja ho suggerek); ara bé, totes dues, igual 

que els "crims", queden tamisades per l'humor, per l'humor intel-ligent. La dedicatoria 

n'és una mostra cristal-lina, que fimciona dins deis matekos parámetres. 

La substitució de l'endre^a a una persona o persones amb nom per «A ningú» 

desclou la convenció en lloc de donar-la per sobreentesa mitjan^ant la simple omissió, 

que seria el mes lógic si no hi ha destinatari (si no es dedica el Ilibre a ningú, no caldria 

posar-hi res). La presencia lingüística obliga a considerar les pautes establertes del 

genere (una novel-la es pot —o s'ha de— dedicar a algú), des de la comicitat (es dedica 

a "cap persona") i amb fins destranscendentalitzadors (com que el llibre equival a un 

suposat «centpeus sense cap ni peus» i ofereix una visió lúdica de la contemporaneítat 

cultural, convé potenciar la rialla d'entrada i, alhora, neutralitzar-ne els efectes ofensius o 

comprometedors eliminant la remissió extema concreta); igual que ho fan la presentació 

amb relació a l'escriptora Mercé Rodoreda i el títol amb referencia a la narració. 

Crim explica els avatars d'un gmp de persones que, reunides a casa d'una d'elles 

per sopar, han de resoldre un misterios assassinat. Es tracta d'uns personatges a qui el 

nom i la descripció essencial delata a la bestreta: el genial novel-lista Maria Frena, 

guanyador del Premi Joan Crexells i amfitrió de la vetllada; Xavier Corroa, Vsportsman 

que li fe de secretari, col-lecciona banderes i armes i té els prestatges plens de noveMes 

policíaques; Xun-Li, el criat xinés de la casa, cuiner i cómplice del seu amo; Lady Body, 

una vídua míHonária, sensual i atractiva, amb un passat obscur, que practica el desmai, la 

pose i la sedúcelo descarada; la parella de ballarins Semíramis i Vessex Boy, joves i 

volubles; el diputat Serra i Martell, amic de Corrua —amb qui sempre ha compartit les 

dones— i que parla tothora com si fes un discurs; l'eradit Camp Gimpona, estudios de la 

prehistoria i arqueóleg prestigios; el banquer Joan Encunya, la gasíveria i l'egoisme del 

qual Mariá Frena vol fer veure a Rut, amant del primer, per obtemr-ne definitivament el 

cor; les bessones Rosa i Violeta Balba, quinta esséncia de les solteres madures, 

romántiques, lletges i ridículos, i, finahnent, cridat per resoldre el misteri, l'inevitable 

detectiu —Flac, Sherlock Hotaies de tom amb pipa inclosa—, a qui precedek Goethe, 
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un exnovel-lista trastomat que s'escapa del centre en el qual está intemat i arriba a la 

casa, on tots el preñen erróniament per l'esperat investigador. 

El relat transcorre des d'un moment indeterminat de la nit que es troben a la llar 

de Frena fins a l'alba de l'endemá, en qué tot queda aclarit. Organitzada en vint-i-un 

capítols numeráis amb xifi-es romanes i amb ;m títol específic cadascun, la trama, com la 

nota de presentació i la dedicatoria havien anunciat, s'instal-la en la parodia des del seu 

mateix mici, i en diversos sentits: 

I 
ELXISCLE 

El xiscle ha ressonat estrident, just al moment que s'han apagat els Uums. Un 
xiscle de mort, exhalat per un coll pie de vida. Un xiscle que ha ferit el tímpan i 
sacsejat brutalment els vidres deis finestrals. 

Xiscle expel-lit en un instant d'horror que ha ressonat i retrunyit per tota la 
casa. 

Després, res. 
Tots els convidats, corglafats, teñen prou feina a escoltar-se el retruc del cor que 

els vol fiígir executant uns bots fantástics. 
En aquest moment —que nosaltres qualifiquem de solemne perqué comencem 

la narració d'uns fets—, del rellotge de bronze i cristall cauen dotze batallades. 
Mitja nit. 
L'hora fúnebre. 
Tétrica. 
Quan els grans espais siderals exhalen misteri i l'órbita terrestre giravolta mes 

vertiginosament. 
Temps enllá, hom s'assabentá que el volca de Karsumkala, aquell dia, en 

aquella hora, havia llan^at a l'infinit íMunitat, l'orguU del seu foc i el seu fiun: 
torrents de lava bullidora havien soterrat el poblat deis lectors deis Vedes i havia 
aparegut, nascut d'un lotus groe l'anti-home. 

Dominant el silenci sepulcral de l'estan^a, una veu, que vol ésser serena, 
pregunta: 

— Algú té un llumí? 
Un silenci absolut acull la pregunta. 
— Qui té un llumí? 
Enmig deis respñs angoixosos hom copsa fi'egadís de mans dins les butxaques i 

una veu que la quietud fa destacadissa exclama amb aire de triomf: 
— Jo en tinc: peró no és llumí: és encenedor. 
Un llampec —la nit, com escau, és de tempesta desformada— aclareix prou la 

cambra perqué el posse'ídor de la veu serena pugui abastar, junt amb l'encenedor, 
una colla de capses de llumins per encetar que, a les palpentes, li son ofi"enades 
mentre el tro esclata profimd i ofega una remor propera. 

La veu que semblava serena crida: 
— Xun-Lí! 
Res. 
— Altre cop. 
— Xun-Lü! 
Silenci. 
Xun-Liü! 
Tot d'una avan?a la remor d'un trepig de peus llisquívols. Una veu gansonera i 

aflautada s'escampa pels ámbits del saló. 
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— Em clidava honolable senyol? 
La veu serena respon: 
— Xun-Li, dóna'm els canelobres. 
La veu aflautada contesta: 
— Ala, de seguida. 
En dir — Ala de seguida — s'encenen els llums i un altre tro esqueíxa els 

núvols i obre el solc de la feresa en el mes femení de la nit. 
Un sospir de tots els pits opresos duu bravada d'angúnia. 
Rostres que la tem0n?a ha empal-lidit: groes, blancs com el guix, ulls com 

fínestrelles esbatanades, llavis esblaíraats, posats decandits: terror. (7-8) 

El fragment, Tobertura própiament dita del text, posa en joc els tópics del genere 

detectivesc amb un tractament lúdic, articulat estilísticament a partir de la caricatura de la 

prosa d'Agustí Esclasans —en concret, de l'inici de Víctor o la rosa deis vents—La 

selecció d'elements, el to sumptuós i l'expressió lingüística (la tria de substantius, verbs i 

adjectius dins d'un camp semántic determinat) configuren una entrada "criminal" des 

d'una doble perspectiva: r"assassinat" del clixé narratiu i de l'escriptura esclasansiana. 

Només comentar, dones, Rodoreda posava damimt la taula les dues bases d'aquesta 

novel-la, l'origen de les quals es remtmta a Sóc una dona honrada? (passant per Un dia 

de la vida d'un home) i a l'activitat a Clarisme: la deformació genérica i la sátira 

literariocultural. 

L'atmosfera terrorífica, conjurada per la nit, la tempesta, l'espai tancat —aiUat— 

i la fijscor, emmarca el crit (l'anunci de la mort), que acaba de produir xm efecte 

espaordidor i una feixuguesa ambiental representáis en l'abséncia d'esdeveniments; el 

temps es paralitza, com paralitzats queden els convidáis després del xiscle, i cal que algú 

prengui la iniciativa perqué comenci l'acció. Fins aquí, la norma. La presencia 

demolidora de la hipérbole, la repetició, l'estructura en parágrafs molt curts, el contrast 

de components, la verbalització de Fartifici narratiu i la teatralització, responsabiütat 

d'un narrador omniscient en tercera persona, que constraebc el seu discurs parodiant el 

d'Esclasans, deriva en ima exageració autoreflexiva i autoexpositiva que desdramatitza i 

desnarrativitza els fets i la seva exposició, n'estraía els tópics i la transcendencia 

explicativa i provoca rialles en lloc d'horror, estremiment i admiració. 

El primer trencament de la tensió el produeken les imatges desorbitades i 

escamides del crit i de la por deis convidats. La iteració del mot «xiscle», la dimensió 

acústica que se li atribuek i l'explicitació del seu carácter horripilant, combmades en un 

V. 111.3.1.5.1, nota 164, i comparen la citació que s'hi proporciona amb la de Crim. 
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sistema discursiu que lecorda molt les acotacions escéniques, el converteixen en una 

caricatura del motiu, recuirent en les narra;ions de terror; mes que un crit, sembla un 

bram apocalíptic: forada les orelles, sotraga vides, retrona i repercuteix materialment 

arreu. El silenci que, com pertoca, hi segueix, presenta els personatges atemorits, pero la 

dissemblan9a entre la gravetat del moment (se suposa que s'acaba de cometre un crim) i 

la coWoquialitaí de la fiase «teñen prou feñía a...», sumades a la hilaritat de la visió deis 

cors que els volen «fiigir executant uns bots fentástics» tot i estar «gla^ats» (i la 

paradoxa, de ressons jordanians, resulta evident), neutralitzen completament la inipressió 

paorosa. Aquesta neutralització de l'efecte habitual, de l'esperable segons la convenció 

del genere, és immediatament reforjada per dos aspectes: d'un costat, l'expressió de la 

naturalesa ficcional de la historia amb la qualificació despla9ada de solemnitat de qui 

narra —el moment és solemne, greu, perqué comenta el relat, no perqué s'hagi comes 

un acte terrible (o, des del punt de vista literariocultiural, potser sí?)—; i, de l'altre, la 

presentació de l'hora (fes dot2©), que tot segiút és objecte de defiíició pleotósmica 

segons els cifacés (és el cronotop del misteri i de la mort, deis terrors i de les forces 

cósmiques negatives) i amb un esquema abmpte de pimts i a part, ben poc narrathi, que 

en ridiculitza les atribucions. La inclusió de la coincidencia de l'instant del crit andj el de 

l'erupció del volca, de l'anihilació de tot un poblé i de la vinguda de l'Anticrist, treballa 

en la mateka direcció, i aporta un element —el lotus groe d'on nek el mal— que es 

recuperará, poques ratlles mes avall, amb el criat xinés, l'exótic indispensable en 

qualsevol noveMa negra que s'aprecn i principal sospitós, habitualment, de perversitat. 

Aquí, no obstant akó, la carta de presentació distintiva d'esmunyiment, sibilació suau, 

misteri i flema se superposa a la parodia, també prototípica, &uiX de l'csquematització 

exagerada deis trets del personatge i de la caricatura, nritjanfant la conversió de les erres 

en eles, del seu llenguatge (un recurs humorístic que s'aplica a la resta de carácters i que 

n'esdevé un deis mecanismes d'esperpentització jocosa), cosa que admetria una posada 

en escena perfectament efica?. 

La distorsió burlesca s'engrossek encara amb la intranscendencia, la vulgaritat I 

la comicitat de la pregunta «Algú té un Humí?», de la figura de tots els presents 

remenant-se les butxaques, quan haurien d'estar immobilitzats per la por (i la hipertólica 

enumeració final forga encara mes el contrast), i, després, de l'entrega simultánia de 

cakes de cerilles i d'un encenedor al protagonista que tampoc no podia faltar: l'home 
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seré, capa? de mantenir la calma en xma situació limit com la que es planteja. El llamp, 

providencialment, il-lumina festanifa —ja que «la nit, com escau, és de tempesta 

desfermada» (una observació que obliga a la desautomatització de la pauta narrativa)— 

perqué es pugui visualitzar el quadre de comedia d'una munió de mans oferint foc albora, 

mentre es dona un primer indici per anar confegint les pec^s del trencaclosques, com 

exigek el subgénere novel-llstic: la remor que el tro ofega passa per alt a tothom excepte 

a la veu narrativa amb poders absoluts i, en conseqüéncia, al lector (que pot comentar 

així, també "com escau", a acumular pistes). 

La parodia, giicies ais procediments i ais recursos que s'acalwn d'exemplBcar, 

opera al llarg de tot el text en l'ámbit específic del genere detectivesc d'ascendéncia 

anglosaxona, pero s'estén a l'espai mes ampli de la noveMa i, encara, a l'esfera extema 

de ia realitat sociocultural; sobretot —^malgrat que no únicament— la catalana, com 

l'estil fa evident i podia fer prevem*e la descripció general deis personatges que s'ha 

proporcionat. La recreció humorfaticament distorsionada deis esquemes novel-lístics, 

peí que fe tant ais elements concrets com a la narrativitat, es complementa, així, amb la 

caricaturització d'una literatura, d'unes figures i d'uns referents reals perfectament 

identificables (en un resultat que, segons com, fe pensar en els monólegs d'Apel-les 

Mestres o de Santiago Rusifiol). El conjunt pren eos amb una hibridació discursiva i 

textual producte d'associacions estrictament lingüístiques i de la incorporado, sense 

filtres aparents, d'elements extraficcionak. Peí que fa a akó darrer, l'ús puntual de k 

tradició popukr i k remissió a escriptors, obres i expressions del món de k cultura 

reverteken en un farciment referencial que, aconq>anyat dek jocs de llenguatge, reforja 

el component hidicoparódic i el carácter autoreflexiu de k novel-la.'*** 

Mes enllá de recordar altres autors í textos catalans que havien practicat o practicaven coetáníament 
la mateixa mena d'operació (Trabal, psr exemple), no aconsegueixo deixar de pensar m obres 
estrangeres, situades a primera línia de la modaniíat novel-lística del període; concretament, i a desgrat 
de la consciéncia de totes les distancies que cal salvar, en Point Counter Point, d'Aldous Huxiey (on, 
entre altres personalitats célebres,» ficcionalitzen irómcamoít, com és sabut, 1» p^sonalitats de D. H. 
Lawraice o Katherine Mansfield), L'obra, otara que no havia estat traduTda al cátala, circulava en 
espanyol i en francés, i havia estat profiísament comentada a la premsa, igual que la figura del seu autor 
(v. 1.3.2.5.2, nota 759). Jordana, de manera significativa, va considerar-lo públicament un deis millors 
escriptors anglesos contemporanis (v. C. A. Jordana, «Aldous Huxiey», LO, 1-VI-1934), i cal recordar 
que Proa n'havia publicat Ehws o tres Grácies, tradulda per Maria Teresa Vemet, el 1934. Rodweda, 
per tot plegat, devia interessar-se per Huxiey; va accedir a la seva producció en cátala (v. 111.4.4, nota 
539), i no seria estrany que l'hagués llegida en altres llengües, incloent-hí el títol de 1928. Sí aixó fos 
així, CriBi podria delatar-ne la influencia. 
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Els llocs comuns extremats fins al Ifenit del grotesc, rexposició constant, directa 

o indirecta, de l'artifici narratiu, la seva teatralització i la comicitat deis fets, en contrast 

amb el dramatisme que caldría esperar-ne, constituebcen, dones, quatre de les claus 

essencials de la parodia genérica. L'obra conté, combinats, cadascun deis components 

habituáis de la modalitat noveMística que s'hi escameix: el xiscle, l'assassinat, 

l'acumulació d'esdeveniments misteriosos (desaparicions i aparicíons), el robatori d'un 

objecte de valor, el procés d'investígacíó (amb els escorcoUs í els interrogatoris 

pertinents) i la resolucíó final de l'enígma. El fet de complementar-los amb el 

protagonismo d'uns tipus humans d'una determinada extraccíó social, entre els quals 

existeken vmcles sécrets i s'establebcen relacions í sospítes diverses, blmda aquesta 

dimensió í, simultániament, canalitza l'altra (el retrat hiraiorfetíc del món literariocultural 

catafe); el tractament que se'ls aplica du a terme la transformació en fe narració i en el 

seu efecte, í els projecta vers l'ámbit de les cobfeboracions d'Hari-Hara a Clarisme. 

Les motivacions deis personatges, en lloc de respondre a fectors terribles, 

recoben en la vulgaritat més absoluta, de fe mateixa manera que les relacions entre ells 

en mostren la volubilítat (especialment l'amorosa) í que els fets més estranys esdevenen 

escenes clovmesques, de saínet, vodevil o cmema mut. Per exemple, quan tots giravolten 

cómicament en fila, corrent, suant í empaítant-se, per intentar alliberar una de les 

germanos Balba deis cops de bec del papagaí que se H ha arrapat a Pespatlla; o en el 

capítol V, en qué senten un xíulet que els espanta í, immediatament, enmig de l'ambíent 

terrorific de fe tempesta, un llamp il-lumina «una figura esglaiadorament humana» que no 

és sino Xavier Corma, que entra vestít amb banyador í un bamús taronja i negre tot 

xíulant La íaverna d'en Mallol (36-37).'**' El cas més extrem és el crim própiament dit, 

significatiu de fe mena de desplagament cap a Pespai del cómic iel grotesc que s'exercek 

en els clkés: en lloc d'una víctima humam, es troba una sabata de dona amb un punyal 

senegalés cfevat; en el seu moment, es descobrek que aquesta "pimyalada" és el tmc 

principal del muntatge de l'amfitrió, mogut per Pamor que sent envers Rut —̂ fe jove que 

porta un valuós collar, que desaparek i que fe resta es posa a cercar obKdant fe víctima-

cal?at—. El suposat assassinat, dones, esdevé una caricatura deis crims habituáis en el 

subgénere novel-lístic corresponent, s'oblida temporalment en tenefici de fe recerca de fe 

noia/jok (perqué Joan Encunya no está disposat a perdre els diners que li ha costat el 
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collar) i s'erigeix, a rsés, m una ficció organitzada per un escriptor i, per tant, en teatre 

fectual i en crim Iteran ^af\ 

Quan li pregunten qui ha estat fassassí, Mariá Frena contesta que ha estat eE i 

explica els setis motius: «Ha estat per desig de joc. Pura fersa. Necessitat d'observar 

reaccions... i d'allunyar Fatenció deis amics d*una amiga. Desí»ntrar Ptoterés de tots 

plegats vers la fentask i veure fins on Fesperit Paccepta» (160). És a dir, ludicitat, 

comedia burlesca, consideració deis efectes de Fespectacle i de la ficció, diversió (en el 

sentit de *desvkció') de la literatura i posada a prova deis seus receptors: exactament eb 

matebcos elements que reposen a k base del ilibre que tenim a les mans (els mots de 

Frena podrien traslladar-se a k nota de presentació de Rodoreda sense cap dificultat). 

Tot és fiíiit, dins de k trama, de k manipukció d'un noveMlsta. Ates que aixó ocorre en 

una narració titulada Crim, escrita per una autora i amb uns móbils paraMeb, els dos 

•textos" (el del personatge fictici i el de la persona real) queden superposats 

conceptualinent, de tal manera que es diliKbcen eb hmits entre realitat i ficció albora que 

s'evidencien ete mecanismes de k creació Iteraría. Aquesta dissolució resulta molt 

evident en alguns moments puntuáis, com quan en el capítol xx s'equiparen k diScultat 

de resoldre el misteri i k de resoldre Pacabament d'ima novel-k: a Fafírmació que «serm 

hora que alga procedfe a desendjolicar-ho tot pleg^» es rqíMca que «és difícil com un 

final ben acabat» (153); k fi*ase admet tma aplicació dins del relat —perqué hi ha un 

personatge que es dedica a escriure novel-les— i també íbra d'aquest, ja que s'integra en 

una ol»a que s'ha Imgut de plantejar el problema i que e j ^ s re|»tidament, mh 

recursos diversos, k seva mecánica artística. 

De fet, Crím se salta de manera intencionada practicament totes les línies 

divisóries entre nivells iitírai^natkts i extranarrathis. Les superposicions no afecten 

només el binomi Frena - "as»sinat" de k sabata / Rodoreda - Crim i, per twt, una mena 

de vincle entre Punivers textual i alió que i és extern. Dins del microcosmos hterari, per 

exen^Ie, es confonen el rekt intradiegétic de Canqj Gimpona sobre k sevm eiqjedició de 

joventut a Egipte i la narració primera Pa del narrador en tercera pereona); o k realitat i 

k ficció intratextuals s'entrecavalquen en k relació entre Pescriptor i Rut. En el moment 

que es p-odi»ix el xiscle que áám totiiom corgkgat, Feradit havk ambat al punt emsM 

de la seva historia en qué, a k galería dins k qual es trobava amb la resta 

*^ V. Porta (ed.) 2002:152, note 50, per a la referencia. 
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d'expedicionaris, «ressoná, lúgubrement, un xiscie...» ( 1 1 ) ; ' ' ^ * quan, en benefici de la 

solució de la intriga, Xavier Corrua Uegeix en veu alta el que hi ha escrit en el bloc que 

Mariá Frena du a la butxaca, l'autor confereix entitat de notes per a un llibre a les 

emocions i ais sentiments del seu amor real en la narració: per evitar el ridícul de la seva 

intimitat feta pública (del seu romanticisme carrincló) es fa el desentés i assegura que el 

seu dietari personal son simples «apunts de noveMa». De manera semblant, l'obra conté 

una serie d'afirmacions que es poden aplicar humorísticament a Crim encara que es 

referebdn a l'univers intem del text, ja que constitueixen pautes de lectura tan factibles 

per al producte rodorediá com per a la invenció del personatge escriptor. Ei final de la 

narració (quan, descobert tot, Mariá es disposa a complir el cástig que li sigui imposat i 

marxa cap alsjutjats de Madrid amb el seu secretari) en resulta especialment il-lustratiu: 

— Sembla mentida que un home com tu hagi fet el que ha fet per amor —diu 
Xavier tot posant-se el bamús. 

Al defora gairebé ja és ciar. Els núvols s'empaiten, viatgers incansables corren 
adalerats. Un bocí de cel apareix net i nou. El vent espolsa les gotes deis arbres i 
eixuga bassiols. 

— No pas ben bé. Potser aprontaré alguns detalls per a una novel-la... 
— Espléndid!... —exclama Xavier entusiasmat—. Aixd és saber viure. Ja ho 

veig. Hi sortirem tots. Hauries de fer que tingues un ritme boig. Comentar per 
l'acabament. Acabar peí mig i que no tingues final. Barrejar situacions. Actuar de 
cámara fotográfica. De la teulada de la casa caure al jardí. Del saló a l'ánima d'un 
deis protagonistes i d'aquesta a descriure la pluja que fará horrible la nit. Podries 
parlar del món, de la vida... pintar diversitat de carácters, fer ressaltar rauxes, 
afeccions, ridiculeses... Será magnífíc. La millor que haurás esCTÍt. T'aconsello que 
t'esforcis a fer una cosa nova... res de tópics: original, forta, impressionant. Pots 
fer-ho. Tens talent, no et deixis decaure. Jo t'ajudaré. El present és felaguer, com 
un amor noventa. Riure de tot i no t'endinsis en cabóries. Quin llibre!.... Coberta 
verda, Ilom daurat, lletres negres... Fes que sigui atrevit. No hi planyis substancia... 

Mariá, amicalment, posa el bra? a l'espatUa de Xavier. 
— Fort? Impressionant? Atrevit? No siguis criatura... qué vols que escrigui de 

tot aixó que dius, si existeix la Biblia? 
I se'n van. (167-168) 

Aquest fiagment podria Uegír-se, sense cap problema, com la génesi de Crim, una 

novel-la a la qual es poden atribuir les caracteristiques reclamades peí secretari: hi surten 

tots els pereonatges que han protagonitzat la nit; té «un ritme boig» i una estructura 

desordenada; barreja situacions; actúa de camera fotográfica —i la referencia és 

significativa perqué, a causa de la mobilitat accional del text, remet directament al 

*^ A Porta 1995b s'interpreta aquesta narració, juntament amb la historia del Capitá Pelna-de-Fusta 
explicada per Xun-Li i amb la de les plantofes del Gran Visir relatada per Frena, com una inclusió 
parcial del genere d'aventures, la qual acaba de perfilar Porganítzació estructural de Crím i en referma 
el clima de misteri, exotisme i cosmopolitisme. 
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cinema—; descriu !a pinja que fe la nit horrible, parla del món i de la vida; pinta una 

diversitat de carácters amb tics i ridiculeses; transgredeix tépics, és origaial (si mes no 

quant a pastitx i noveMa teatralitzada) i atrevida, es riu de tot, no s'endüisa en cabóries i, 

al mateix temps, no "explica" res d'inédit. Pero es tracta de dos nivells diferents de 

realitat, com el lector sap —i si no ho sap, ara hi ha de pensar—, cosa que no treu que, a 

través del discurs de Comía, Rodoreda ironitzés sobre la magnificencia del llibre i sobre 

la possibüitat que fos el millor que havia escrit, al matebc temps que en 

destran^endentalitzaw la ii^ortáncia mitjangant k resposta de Marii. El fet que el 

novel-lista no admetí k possibihtat d'una obra forta, hnpressiotmt i agosarada a causa 

de Pexisténcia del text veterotestamentari representa, al costat de k broma, una admissió 

de k femosa fiase bíblica qi» no M ha res mu sota k capa del sol; una desmitificació, 

per tant, de la literatura com a creadora en el sentit de producte d'un autor déu, amb la 

consegüent negació d'aquest,* '̂ i un reconebcement simultani de k tradició i del deute 

que hi té tota creació artística. Maria Campillo ho ha e^licat a k perfecció: 

[...] [LJ'episodi novd-lístic té ei seu referoit m «n clima relacionat amb el 
pensament literari d'alguns deis personatges-clau que apareixen a Crim i que sórt 
representants d'una inteMecció for̂ a crítica de la realitat i del propi moment 
historie Pmsament litaari que es tradueix en unes prqpostes que, p<ff simplificar i 
p « eataidre'ns, parteíxoi «te la premissa que sai Im tenes craivencionals de la 
noveMa tot és ja dit i de m o f e maneres. I qu^ arritet el paat m qué ^crlure soise 
plantejar-se les autentiques relacions entre realitat i literatura pot esdevenir 
tautológíc, a causa del fon comportament ficcional que impregna la realitat 
mateixa, supeditada a tota ima gamma de models configuradors (els literaris perd 
tombé els inajrpwats a trav& d'altres fmtrons d'interpreteció, que aniriai de la 
ttadició religic^ al cincsna), només resta el territwi de la reflexió. I, dones, de 
Fescriptura com a explorado i cotn a joc, com a joc revelador, entom de les 
convencions literáries i de la seva projecció damunt la vida i el comportament 
humans.*"' 

Exact®nent igud que ho tova» fet Un dia de la vida d'tm home. Del gue hom 

no pot fugir ISóc una dona honrada?, Crim bevk de k cultura i de les fonts literáries 

preexistents; si no se n'amagava i ho exposava obertament a través de Phumor, era 

perqué no es tractava de renunciar a l'escriptura ficcional, sino de prendre consciéncm de 

k seva naturalesa, deis seus mecanismes i de 1^ seves Hmitacions per evitar enganys. Es 

tractava de dessacralitzar-la, de potenciar-ne els aspectes própiament literaris, aséptics i 

lúdics en beiiefici d'tma normalitat cufturai, d'una diversió, que l'excés de 

^'^V. Balaguer 2003:336-341. 

Campillo 2003:233-234. 

. ' - . • . " * f55 



transcendentalització i la concentrado exclusiva en una suposada gravetat (a l'estil 

esclasansiá, per exemple) feien impossible dins deis parametres de la modemitat/" 

La parodia —l'ámbit de la frivolitat, en el sentit positiu del terme—era una de 

les vies idónies per aconseguir-ho. C. A. Jordana, entre altres, feia temps que ho venia 

demostrant. A Crim, el model literari que l'escriptor va constituir per a Rodoreda es 

concreta en la relació intertextual amb El collar de la Núriaf^^ En un moment 

determinat de la narració (quan Goethe arriba a la casa i el preñen peí detectiu a qui 

Encunya ha fet avisar, afíde recuperar el valuós collar desaparegut amb Rut), el banquer 

interromp una discussió sobre la lübertat amb el seu reclam de la joia, a propósit del qual 

el fals mvestigador 6 una observado que remet mdirectament a la noveMa pubUcada per 

Jordana el 1927: 

— Vull el meu collar. Sí. El meu collar. 
— Assimipte vulgar —diu el detectiu cellajunt—. La desaparició d'un collar 

sembla el principal fonament de tota obra detectivesca que s 'estimi. Per qué? 
Posaré art en la meva obra per bé que tot el que és intranscendent em decep. Per 
qué no desapareix la corbata de Trabal? Quin braó en Pesbrinament... (93; la 
cursiva és meva) 

L'afírmació proporciona una justificació narrativa genérica, clarament irónica, al 

desplafament de l'assassinat de la sabata en pro de la recerca de Rut i del collar, peró 

qualifica la desaparició de fet vulgar i intranscendent en la reahtat. El fet, en canvi, 

constitueix la base «de tota obra detectivesca que s'estimi»; com la de Jordana, cosa que 

qualsevol lector informat sap. Tanmateix, l'esment explícit és Francesc Trabal, escriptor 

de noveMes sobre relacions amoroses en clau de parodia, autor d'una obra en qué no 

paren de desaparéfacer coses que cal buscar (Z 'home que es va perdre, 1929) i la corbata 

del qual n'era un distintiu sovint objecte de broma. El món real i la ficció es barregen, 

així, per boca d'im personatge que en pateix les conseqüéncies en la propia salut mental, 

i Famalgama i la picada d'ullet rodoredianes —les quals s'entenen, també, des de les 

Des d'aquest punt de vista, Crim és Pobra rodorediana que mes directament entronca amb la 
producció coetánia d'autors com Trabal o Calders, que escriuen una mena de noveMes la significació de 
les quals «és la de treure tota autoritat a la figura de Pautor-déu» (Balaguer 2003: 344). V. també 
Campillo 2003:233-235. 

*^ V. U.2.2.2.2.2. 

*^ La vinculado ha estat repetidament establerta (per exemple, a Porta 1995b, que la recull de Carme 
Amau). Totes les citacions de l'obra que incloc proceddxen de C. A. Jordana, El collar de la Nuria 
(Barcelona: Mentora, 1927), i en consigno dúrectament els números de página per estalviar l'extensió 
referencial. 
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practiques humorístiques paral-leles de Jordana i de Trabal— apel-len a la complicitat del 

lector a través de la referencia Mes enllá d'aquesta anécdota i d'altres, i malgrat les 

distancies existents entre els dos productes, el text Jordania va operar com un model 

directe per articular la novel-la de 1936. Les connexions entre El collar de la Nuria i 

Crim son evidents en les línies argumentáis, els leitmotiv específícs, els procediments 

narratius, els recursos constructius, els usos Hngüístics, la fimció deis referents 

extratextuals i l'autoreflexió literaria. 

Estructurada en vint-i-cinc capítols titulats i numerats amb xiíres romanes. El 

collar de la Nuria basteix una historia aparentment centrada en la desaparició de la Joia 

pertinent, un suposat enigma en el qual es veuen implicats nombrosos personatges.'*''* La 

narració és responsabilitat d'un d'ells, César Franc, «ben emmetzinat de literatura 

sensacionab> (239) a parer d'aqueU que resol felî ment el misteri, PameU Samvitx. La 

trama, els seus elements i el tractament humorístic que els distorsiona, inscriu el llibre en 

la troc ió de la novel-la detectivesca de filiació anglosaxona per la vía de la parodia. La 

caricaturització s'efectua mitjan9ant diversos canals: a) la construcció d'una fer^ 

policíaca que encobreix un rerefons de relacions sentimentals ben poc terrible, amb la 

consegüent comicitat de les situacions que se'n deriven; b) la definició narrativa deis 

protagonistes, parcialment vehiculada a través deis noms;*'̂  c) els jocs de llenguatge i la 

desautomatització que signifiquen —perqué, com diu el detectiu disfi-essat de xofer, «les 

coses que veiem mes sovint son les que mes escapen a la nostra observació» (99)—'̂ ^^ 

Entre els quals, la protagonista i el seu carboner estimat, Quim; Ramón Ramonet, el «vanitós pueril i 
poca-solta» (248), matusser, ridícul i grot^, que usa equivocadament les paraules, i rindefectible 
detectiu, Mr. Fog, tarragoní reconvertit en raojtós (perqué aixd li dona mes cr^ibílitat i, per tant, mes 
feina), amb pipa i lupa incloses, és ciar, transformisía i «agent principal de Fentitat detectivesca 
univCTsal Omnipotem» (81), el qual, tanmateix, no és qui desmibolíca la troca. 

"•̂^ El padrastro de Nuria, per exemple, separa perfectament la seva personalitat d'Esteve —l'home de 
fenilía d'Arenys, una mena de «carbassó amb potes» (72), baixet, ale^e, entusiasta, bon jan, lector de 
novel-íes policíaques i que sanpre está dret— del seu taranná com a Mr. Xuripí» (negociant d'elevada 
estatura de Barcelona, fred, impassible, ferreny, capficat, consumidor de lectures financer^ i 
permanentmait assegut darrere de r^criptori). O el narrador, m'ho féu observar Teresa Iribarren, pren 
nom a partir del compositor i organista belga César-Auguste Franck (en sospitosa coincidencia amb 
Jordana, de nom César August), cosa que en vehicula la construcció humorística amb relació al que 
suposa la novel-la: treballadcff incansable i modest, pero intransigent resp«*e de l'honor del seu art, 
l'artista ha passat a la posteritat com a artífex d'una fiísió de modernitat i tradició que expli» la seva 
renovació de les formes musicals. 

Al capítol XDf, per exemple, César diu d'ell mateix que «havia dormít amb un d'aquells sons que, per 
raons místerioses, s'atribueixen ais socs» (207). 
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d) el carácter autoreflexiu de la narració, en la mateixa direcció expositora,''" i é) l'ús de 

referéncies literarioculturals contemporaneitzadores amb fins irónics i humorístics.*^* 

Alió que es pot deduir de les observacions anteriors és que Mercé Rodoreda, a 

l'hora d'escriure una noveHa amb la qual, aprofitant una de les formules narratives amb 

mes éxit del moment (i recoHint, dones, les discussions entom del genere), volia provar 

de guanyar públic per ais llibres catalans sense renimciar a la modemitat i ais seus 

plantejaments, va triar, ben conscientment, un determinat camí. Exactament igual que 

havia fet per elaborar els seus contes infantils. Un dia de la vida d'un home o Del que 

hom no pot fugir respecte d'altres plomes catalanes i estrangeres, es va agombolar en un 

autor que admirava i considerava modélic, que havia conreat el subgénere en qüestió i 

que ho havia fet des d'unes concepcions i una actitud literarioculturals amb qué 

s'identifícava al cent per cent. Com ha estat indicat, Jordana, 

[...] persuadit que la normalitat de qualsevol literatura prové de l'establiment 
d'unes relacions correctes entre «criptor i demanda literaria, creu que Tampliació 
del públic lector en catató (la aeació del lector mitjá, en darrer terme) dqjén d'una 
oferta adequada. Segons ell, cal fer de la llengua tm instrument dignificador deis 
generes literaris que, en altres patsos, consumeix la gran massa. Cal, dones, oferir 
uns productes que actu'ín com a normáis instrumaits de culturització lingüística i 
lectora i, ensems, permetin una veritable professionalitat deis ^criptors. Aquest 
tipus de literatura s'ha d'allunyar tant del producte d"'élite" que només pot 
interessar a una part minsa de lectors com de la literatura específicament popular. I 
ha d'ésser tipificada per obres estéticament dignes, lleugeres pero interessants, ben 
construídes i ben escrites, segons la seva preocupació per la qualitat de la literatura 
de consum expressada a assaigs com «Les afeccíons literáries del públic anglés i 
amerícá» o «Les aventures d'un escriptor a través d'una novel-la».'"' 

Esteve Xuriguer és im «devorador de novel-les polícíaques» (228) —en té una estantería plena, amb 
predomini d'autors anglesos— i, segons Mr. Fog (que en realitat s'equivoca en interpretar el fet), actúa 
mogut peí «térbol esperit d'aventura que havien despertat raí ell les lectures sensacionals» (229). 

En el capítol i s'esmenta la secció «Les idees i les imatges», de Josep M. Junoy, per ironitzar sobre un 
parlament de Samvits entom de l'amor en clau de filosofía barata; o en el xui, quan César (que es creu 
enamorat de Nuria) retreu a la noia que hagi besat el carboner, ella es posa a bailar mentre recita, tot 
modíficant-lo (estrafent-lo i rebaixant-lo per posar en ridícul l'actítud de César), un fi-agment de Salomé, 
d'Oscar Wilde. En el capítol n, al seu tom, el narrador en primera persona, després d'usar un aviador 
imaginari per fer el recorregut de la casa on es desenvolupa principalment l'acció, explícita la utilitat i 
el sentit novel-lístics del recurs: «l'aviador tafener ha desaparegut d'aquesta narració, duent-se'n el meu 
agralment per la seva conducta altraista. La qual m'ha permés de fer sense presses una explicació 
necessária per situar els esdevenúnents misteriosos que comengaren aquella nit d'agost en quejo, aja9at 
en una chaise-longue, m'havia deixat sorprendre per la mandra...» (33). Etc. Una anotado respecte del 
darra exemple: a Crim, significativament, el capítol xvín es tanca amb una remor llunyana que 
interromp el guírigall provocat pels crits símultanis de tots els personatges, i aquesta remor resulta ser 
una esquadrilla d'avíons en un deis quals viatja Flac, el qual &s lian?» amb paracaigudes. 

Campillo 1993 : 7-8. El dos assaigs ais quals l'esUidíosa fe referencia es van publicar a Revista de 
Catalunya, respectivament m els ns. 41 (novembre 1927), 449-455, i 14 (agost 1925), 120-126. 
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Si el César Franc á'El coliar de la Nuria interpreta els fets de la vida d'acord 

amb les pautes de certa Uteratura, com feia la senyora Paus a Un dia de la vida d'un 

home (a qué cal estendre, per tant, el deute amb l'obra jordaniana, amb la seva "manera 

de" i amb el que representa culturalment), i d'aixd en resulten la comicitat i/o el ridícul, 

Crim presenta un personatge absoíutament condicionat per les noveHes (tot i que amb 

un matís diferent, ja que no l'han afectat com a consumidor sino com a productor) i 

conté, novament, una reflexió interna sobre la literatura i els seus efectes. Després 

d'escoltar el relat deis esdeveniments recents per boca de Mariá Frena, que «es presenta 

al detectiu com a noveMista i linic culpable d'una situació que no es pot explicar» (92) 

—cosa que és de debo, pero que encara no s'ha descobert en el desenvolupament 

argumental—, Goethe exclama que ja té la solució i que ell conebc igualment «un xic 

d'aixó que en diuen literatura i sufícíentmení per a parlar-ne aquí»; Xavier Corma 

s'oposa a aquesta intenció amb les següents raons ( k ironia de les quals resulta evident 

peí fet d'aparéker dins d'una noveMa): 

— Malament. [...] Si fem literatura perdrem el món de vista i la veritat ens 
passará arran deis ulls sense que ens sigui pennés d'adonar-nos-en. La literatura, 
amics, és el narcótic de l'home civilitzat. La literatura s'entafora ais cervells roes 
ben muntats i ja l'home perd la noció de la realitat; noves idees el trasbalsen i sota 
la influencia pOTiícicsa d'escriptors normalment anormals va a la recerca del 
fentástic que li apareix fonamentalment real i fa del mal bé i del bé mal. (92) 

Aixó és el que li ha passat a Goethe; un treballador del sanatori ho explica: 

«Aquest senyor el nom del qual no cal que els digui és d'una passivitat exemplar i sofrene 

una Ileu pertorbació de les fecultats mentáis; que només altera la presencia de gent 

normd. En els seus bons temps de lucidesa era un home intel-Hgent, de reconegut talent i 

ben guanyada fema, pero el senzill fet d'haver escrit set noveMes seguides. Fuña darrera 

Faltra, obsessionat peí desig d'emular les grans glories universals de la literatura, el va 

precipitar a Festat en qué es troba, EU es creu Goethe i tots breguem per a conservar-li la 

il-lusió que el fe subnús i obedient» (103; la cursiva és meva).̂ °° 

Campillo, en analitzar la trajectória de Jordana, estableix una relació significativa —malgrat que en 
demarca les limitacions—entre Cama-, l'esmptor i el Grap de Sabadell respecte de l'humor. 

^ Unes consideracions de Jmep M. Balaguer sobre la noveWfstica deis an;^ vint i trenta, a propósit de 
Pere Calders, il-luminen el sentit d'un po-sonatge com aquest (o com Mariá Frena i César Franc) i, en 
darrer terme, les bases conceptuáis de Crim. En mots de l'estudiós, l'ús de la parodia en el període 
pretén «mostrar el que [la noveMa] té d'artificí en qualsevol de les seves concepcions, destriar que [...1 
hi ha un pr(á)lema de models, mostrar els paranys que s'amaguen dan-ere de la suposada transparencia 
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De manera diferent i diversa, la resta de pereonatges pateixen iguabnent "eí 

problema de la novel'la", ja que malinterpreten i confenen els fets a causa deis 

parametres equivocáis que hí apliquen. Per coraengar, una situació ben poc enigmática es 

percep en termes de misteri terrible, i s'hi superposen, immediatament, les normes de 

comportament corresponents ^gons la literatura en qtlestió —d'acord amb els passos de 

«qualsevol manual de perquició detectivesca» (76)—; com que s'exigek un detectiu per 

resoldre la desaparíció del coUar, a la primera peisona que ve de fera se li atribueix 

aquesta professió, cosa que conduek els protagonistes a situar-se sota «el caprici d'un 

fi)lb> (103). I val la pena anotar que qui els encamiim cap aquí és Mariá Frena, el 

noveblista que ho ha preparat tot, la persona que conek la creació literaria i els seus 

mecanismes perqué en produek; o que l'observació sobre els efectes nocius de la ficció, 

sobre la confiísió entre realitat i fentasia que provoca, la fe un personatge que té les 

estanteríes plenes de novel-les policíaques i que, com tots els altres, no qüestiona cap de 

les absurditats ní de les situacions grotesques successives, perqué hi está tan subjecte 

com ells: el consum d'obres detectivesques i fe construcció de l'ens ficcíonal en qué 

aquest tret s'inscriu sancionen l'aparent contradicció. Ell matek és pura caricatura, pur 

esperpent cómic, pura imagínació; que estrafe, pero, una realitat, exactament igual que la 

resta (i ejactament igual que fe Crim com a novel-fe). 

La narració, a mes d'articular els seus "carácters" de manera que resulti 

ímpossible no adonar-se'n, ho amba a expHcitar en determmats moments. En fe 

descripció de les golfes, on pugen en grup al capítol XIV, els olgectes preñen una vida 

que contrasta amb fe seva inhmnanitat, provocadora de fe burla d'unes lámparos: «Una 

colfe de flums inutifitzats per fe moda es mofen deis éssers ftmtástícs que passegen per 

d'alguns d'aquests tnodeis i, en definitiva, reflexionar sobre qué ha estat, qué és i qué pot arribar a ser el 
genere, en un moment en qué les seves transformacions están donant lloc a debats sobre els seus límits, 
sobre la seva definició com a genere. / Un deis recursos amb qué es concreten aquests objectius és el de 
la creació d'autors ficcionals. L'interés del novel-lista, com ha passat amb la poesia, es despla9a d'alló 
narrat asp a l'acte de narrar» (Balaguer 2003: 338); ara bé, la ojscepció modema de la idoititat, en 
plena crisi com a noció, «una de te coses que {.,.] ccsnporta és ia pérdua de Is capacitat del suígecte ccan 
a nucli i origen de sentit. Akí, Fautor que cerquem en el text com a font d'autoritaí no es pot escapar 
d'un procés sobre el qual s'hauria de basar la construcció deis seus personatges. [.„] Així, ves per on, 
arriba un mcanent en qué una serie d'escriptors, una part deis quals son catalans, posen el dit a la plaga, 
fiírguen en el mecanisme que ens índica la incompatibilitat de les nocions d'autoria, d'identitat i 
d'originalitat. 1 ho fen a través de ía novel-la, tot situant-la (xm a (Agtóe que en ell mateix, m el seu 
procés de creació-lectura, permet percebre el desencadenamoit d'aquest conjunt de pradoxes. El mirall 
ja no va al llarg del camí, ni es gira a un individu concebut com a desplegament en societat i exponent 
de fenómens que se suposen intrínsecament psicológics, sino que s'acara dü-ectament a la figura de 
l'autor que es pacep a través deis reflexos de la seva obra en d'altrra, els lectors» (ibíd: 340-341). 
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sota seu» (88; la cursiva és meva); o, després de la marxa de Goethe, davant del dilema 

sobre qué cal fer, es posen a parlar tots albora, i l'escena és narrada —i acotada— com 

seguek: «Cadascú crida per on vol. L'anarquia regna, mestressa i senyora de cors i 

cervells. Aíguabarreig d'opiníons. Diversitat de parers. Discrepáncies inoportunos. Fals 

sentit de la vida que només demana d'ésser ben viscuda. Tots breguen a complicárse

la amb Uurs fantasies i desigs, descentráis del propi centre en equilibri inestable 

damunt ftlferros perillosos» (105; la cursiva és meva). 

Aquests ens son «éssers fentástics», en part, com a ninots, esquemes prototípics i 

ficUment reconefadbles. La parddia de la mena de situació que es planteja (un sopar a 

casa d'un escriptor en qué es produebc un crim) ho reclama. Per caricaturitzar les igures 

d'un determinat ambient sociocultural en paral-lel a la deformació deis clixés 

novel-lístics, s'efectua, pero, una hibridació. El carácter tópic exagerat, vehiculat pels 

noms, els trets i els comportaments que els defineken, apel-la a la complícítat del lector 

per provocar la ríalla en sentits complementaris a la parodia del genere. Apareken, així, 

els models del banquer, el polític, l'escriptor, l'erudit, les "solterones" British-style, la 

vídua vamp, la jove artista que n'está gelosa i que rivalitza amb ella en bellesa i 

conquestes amorosos, Pesportista, el ballarí apassionat, Pamant mantínguda per Huir 

davant deis mtims, el detectiu o el criat xinés. A part deis antropónims, les 

característiques essencials i els capteníments, se'n parodien la indumentaria, els 

ídiolectes, les obsessions, Pegocentrisme i els defectes més extems. Com que al darrere 

hi ha personalitats conegudes i identificables de la vida pública, els efectes i l'abast de la 

parodia es reforcen i s'amplifiquen. 

Camp Gimpona n'és una de les mostres més clares.*"' Correlat evident de Pere 

Bosch Gimpera,*"̂  és un «conegut gourmet i íurgador de la Prehistoria» (8) amb una 

Una consideració més detallada d'aquest personatge, que fe prou evident el recurs, pretén estalviar la 
dilatació expositiva que, sense apartar altres elemoits significatius a l'argiuneníadó, es dmvaria de 
l'análisi de cadascun deis altres (duta a terme, d'altra banda, a Porta 1995b i 1997, i que es pot llegir en 
l'aparat de notes d'ídem (ed.) 2002). Val la pena assenyalar, tanmatdx —els estudis de Rcser Porta hi 
obliguen en certa manera—, que María Freoa, com s'havia ressaltat a Campillo 1983b, está clarament 
inspirat en Francesc Trabal; ho il-lustra, entre altres, el següent firagment: «S'havia cansat de saviesa. 
Molt és massa. Per reacdó s'havia tomat banal. Servava només el taranná soo-átic en alió que es 
refereix al "saber viure", repicuri m "evita el dolor", el platónic ea '%igues espiritual" i, enmig deis 
contratemps amb qué havia tqpat, adoptava un posat mig irónic, mig infantil, i abocava ais fulls de 
paper histories ínversemblants que el divertien més a ell que no ais lectors. Mai, pero, no havía tractat 
temes detectivescs, tot i que el joc el temptava» (15). Aixó no vol dir, naturalment, que María Frena 
"siguí" Francesc Trabal, ni implica necessáriament, en vista de la naturalesa de Crim, que la construcció 
del personatge es corr^pongui al cent per cent i ai tot moment a la persona real; no hí ha 
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gran «bomba abdominal» (9), el qual, de jove, va participar en la recerca de l'escarabat 

sagrat de Cleopatra. Veu la gent en qualitat d'exemplars dignes d'estudi (en conéker el 

secretari, per citar-ne im cas, el compara mentalment a un «magnífíc indigeta» (37) 

mentre li contempla les cukes), perqué tot ho relaciona immediatament amb la seva 

disciplina (de fet, és ell qui, de seguida, qualifica el succés de «misterí que ens caldrá 

desxifrar» (19), com correspon a qui interpreta jeroglífics). L'endemá de la vetllada, ha 

d'anar a parlar a Empúries amb motiu deis treballs arqueológics que s'hi duen a terme i, 

en el breu lapse temporal escolat entre el suggeriment de María Frena que les senyores 

ensenyin els peus per tal de comprovar de qui és la sabata assassinada i els procediments 

en si, l'erudit pensa sobre el dia següent i s'imagina l'éxit que l'espera: 

[...] Demá he d'anar a Empúries. Les excavacions que s'hi realitzen revesteixen 
gran interés. Prova suprema de romanticisme. Hi haurá un ápat magnífíc a honor 
meu. Faré un discurs en aquests termes. "Nobles herois d'ardída gesta que us 
deixeu emmenar per l'ideal flamíger de rescatar els tresors mes preats que reté, 
engelosida, la mare térra. Sóc amb vosaltres. Amb vosaltres Uuito. Cavant moriré. 
Si l'época quartenária assenyala, de manera innegable, positiva, Paparició deis 
primers vestígis de civilització: ossos, paelles, Instruments, cerámica, calderons, 
etcétera, l'época actual cal que senti amor envers aquestes troballes mesperades, 
pero desítjades febrosament; troballes que cadascú de nosaltres convé a qualificar 
d'interessantíssímes, peí fet d'haver pertangut ais nostres Uunyans antepassats, 
traspassats, passats... Milers d'anys han transcorregut i la construcció lacustre i la 
"barraca del Uadre" deis temps neolítics i eneolítícs han evolucionat fins a 
convertir-se en palaus i residencies sumptuoses. De milers d'anys en^á que 
venerem els dólmens i els menhirs, som descendents de pubcants tribus africanes i 
encara enyorem l'anella al ñas i la llan9a guerrera a la má. El gustos regust del trist 
peíxet cuít a l'ast i sense sal encara ens emplena la boca i no poden Uevar-nos-el ni 
la salsa verda ni la salsa salmo. El mes excel-lent llobarro no pot ojmpetír amb la 
poesia de l'edat de pedra ni la nostra figura amb aquella viril de l'home Ileó. Oh, 
admirat Déchelette ¡ Cartaillach! Oh pintures rupestres de Cogul i Sílex d'Espollal 
Oh, temples romans... suggestiva testa femenina d'Empúries bellament guenya! 
Divina dama d'Elx!..." 

mcompatibilitat amb la interpretació que suposa «una parodia de la figura [del novel-lista] en general» 
(Porta (ed.) 2002:126, nota 15), per la qual cosa no s'entén massa que l'estudiosa negui la identificació 
de Campillo. La descripcíó podría entendre's, també, com una autoficcionalització parcial de la mateixa 
Rodoreda; dos aspectes que ho ratificarien, per la via de la parodia i de la invasió humorístira, son a) la 
idea de Frena de crear el Club deis Sabatots —alter ego humorístíc del Club deis Novel-listes (v. 
III.4.3)—, que Porta mateix recull i anota (v. ibid: 143, nota 41), i b) la precocitat del personatge, que 
parodia una convicció contraria, precisament, a la d'autors com Trabal i Rodoreda (aquella segons la 
qual I'escriptor no neix, sino que es fe). Porta detecto la font de la caricatura d'aquest segon element en 
l'activitot a Clarisme, conaetament a les entrevistes (v. ibid: 126, noto 16). 

^ Pere Bosch i Gúnpera (1891-1974). Historiador especialitzat en la prehistoria, arqueóleg i filóleg, 
que havia estat objecte de broma a Clarisme. Autor de diverses obres erudites, fimdá l'Escola Catalana 
d'Arqueología. Féu classes en l'ámbit académic i fou degá de la Facultot de Lletres de la Universitat de 
Barcelona i rector de la Universitot Autónoma, a mes de director de museus i mstitucions i responsable 
principal de les excavacions d'Empúries. Per a mes informació, v. Porta (ed.) 2002: 118, nota 3. 
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L'aplaudiran. Li dirán salvador. Dura una flor al trau i les dames sospiraran 
abassegads de foíis d«igs. Saludará: finameat, Cop de c&p a r ^ u e r r a , e<^ de cap 
a la dreta. Regencia aifront. El ñas a la plata. Satisfacció, L'ampolla de 
xampanya será a í'abast de la má i reufória s'emparará deis cors xops de licors. El 
perfüm deis escots femenins remuntará, com encens, fíns ais seus narius. Quanta 
d'admiració a la seva erudició!... (25-26) 

La representació textual del pensament caricaturitm l'actitud del pera>natge i el 

seu llenguatge mitjan?ant diversos components: l'exageració de la vanitat; la unió de 

l'interés cientíic ais instints mes camals —la golafreria i la sexualitat—, els quals el 

superen clarament; la bmdor del discare; la hipérbote i el rebabmment de Texpressió 

tipificada i ampul-losa serse rerefons real; les associacions lingüístiques humorístiques 

per contigüitat fonética (per exemple, els «antepassats, traspassats, passats...», en qué el 

primer terme, a mes, és ̂ anatictíment incorrecte de manera expressa en benefici de la 

ridiculització de l'erudit, que parla malament el cátala); les comparacions i les imatges 

que delaten la vulgaritat del personatge; etc.̂ °̂  Quan es fen els escorcolls i li arriba el 

tor^ María Frena el descriu mentalment (com a escriptor que és) amb el vers «Tu feís 

feWet d'ua beau vaisseau qm prend le krge»;^°^ el veu «amb el ventrell per proa, el cap 

per xemeneia i la por per línia de flotació» (62), en un símil hterari d'efecte parodiador. 

El que Festudiós du a les butxaques el posa novament en evidencia i el caricaturitza en 

um mesara paral-lela, i aná> rean»>s ^mblants, a la reflexió mental. Hi porta, en una 

enumeració amb acotacions de ritme clarament escénic, el següent: 

ttoa punta de sílex. 
Una ^ a s a Bjérita mig mayada per les c^türí®. 
Una foto^fia de r Afrodita troteda a Empuñes. 
Unes quantes crostes de pa. 
Una clau Iluent per l'ús, menuda i suggeridora. 

. —.Decasa? , 
—No . . .SL..No . , .St.. 

' • — X a n - L i , í a i s a F a l 5 a s t d e i a m á i H J a m a r ^ d a f 

-"̂  Així, ell s'imagina que esdevindrá heroi i seductor, quan en realitat no diu mes que obvietats o 
bajanades, pwqué només pensa en les dones i en el menjar: p& aixó es recrea amb la figuració del seu 
ñas a la plata i ensmnant els pcrfums de les seayotm. La dísposieió al sacrifici fins a la mmt, per 
esmaltar un cas similar ai de la rmúncía al diñar de ^amm RMipell, es converteix o i un íraspás ben 
prosaic suposant que arribes a ser auténtic (cosa que no és probable): la fi amb la pala a la má i, dones, 
suant i esbufegant previsiblement Encara que es tracti d'una metáfora, el to del text i els seus 
procediments n'admeten la lectura literal cómia. 

És a dir, «fes Feferte d'im bel w x e l l que es fe a la mar», m la polistoia de vmssem CvaixeH' / 
*ataea, vm'} i m deis smtits «Irictes, fiam de P e c p i ^ i ó , de ¡m-ge (*ample') comprenen una 1sr«na mes 
amb relació a la professió i al flsic de Camp Gimpona, perqué la traducció literal del vers seria alguna 
cosa com "fes Fefecte d'un vas que pren ampiada". La ironia arriba a abastar el seu capteniment, ja que 
ifw^ també vol dir'géneros'i, en canvi, la gasiveria & un altre tret del personatge. 
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— No honolable senyof. 
— La volia? 
— Per a saber si ella m'estima. 
Les dames xiuxiuegen, 
Mariá Frena, amb un gest imperatiu, impasa silenci. 
— Atenció! 
— Ha sortit el meu collar? 
Camp Gimpona davant la pregunta feta peí banquer Joan Encun^ enrogeix 

d'ira. 
— Atenció!... Aquí trobo una mena de bony. 
— Qué deu ésser? 
— Tot fa suposar que es tracta d'una cosa seriosa... 
I de la butxara esquerra de Pamraicana del prehistM-iador en tren... 
— Amics meus, l'alarma ha e ^ t in&ndada. No té importancia. 
— Quéés? 
— Un plec de quartilles de l'Ateneu. 
Tots respiren. 
A Camp Gimpona li espumegen els ulls. Es defmsa. 
—Son per a ^CTÍure 3 la meva mare... (62-63) 

Les coses que guarda (un procediment esquematitzador amb fins humorístics, 

aplicat també a la resta d'escorcollats) son absurdos, ímpossibles d'encabir en una 

butxaca, i ridiculitzen, així, les maníes i les miséries de Teradit: a m ^ prehistoriques, un 

retrat de la representació femenina de l'amor trobada en les excavacions, restes de 

menjar, una clau enigmática i gastada — h vacH'lació sobre la qual deriva, per associació 

lingüfetica, en el tópic de la margarída i en els possibles sentimentals— i, finalment, 

l'objecte que, tot i provar la seva honradesa (poiqué no és el collar), el delata 

simultániament com a lladre, encara que de poca volada: Camp Gimpona ha agafat im 

plec de quartilles de l'Ateneu (una institiwió cultural amb relació a la qual la fiase «es 

tracta d'una cosa seriosa» pren una ironia evident, pe«}ué deí^rés resulta que no té «cap 

importancia»); presumiblement, per estalviar despeses en paper. El contrast entre la seva 

posició professional, que pressuposa una certa cultura i una situació económica óptima, i 

el rotetori de les quartilles (ni que sigui per escriure a to ^va nmre, cosa que no el 

justifica en absolut) exposa la mesquiíiesa del prehistoriador (i, potser, la insuficiencia del 

seusou).^°^ 

A Porta 1995b, i amb relació a la «íasria literaria» rodorediana, s'identifica el personatge amb el 
culturalisme vmdicador de la tradició, de l'academícisme, de la solemnitat i de la retórica, versus 
l'avantguardisme, la llibertat, l'espontaneítat i la modemitat (el prototipus cultural del present) que 
representa Vessex Boy. Aquesta parella constitueix, per a l'estudiosa, un deis contrapunts mes. 
importants de la noveMa, m el saitit que canalit^ l'í^osició clau entre tradició i modemitat, a qué es 
vinculen també els binomis raciomlisme/irraciomlisme; patetísme romártiic f distanciament irónic; 
sentimentalismelantisentimentalisme; transcendentalitzacióldesmitifícació; ordre burgés I revolució, 
etc. Abcí, tot recollint els debats coetanis, Rodoreda s'hi situaría críticament al davant, mitjan9ant el 
retrat lúdic a qué res no escapa, per rebutjar Padopció d'actituds agressives i la radicalització extrema en 
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Camp Gimpona ii-lustra igualment la hibridació discursiva i textual en qué 

reverteixen els usos lingüistics i la incorporació d'elements extems a la ficció. La 

remissió directa o indirecta a persones, llocs, fets, actituds o situacions que el públic 

cátala havia d'identificar, i pot identificar encara (si mes no parcialment), com a 

integrants de la seva realitat (en aquest cas, Bosch Gimpera, Empúries, les troballes 

arqueológiques a l'Empordá, Tabús de les condicions professionals en benefici propi, ja 

sigui per estalviar diners i menjar de fi-anc o bé per obtenir favors sexuals, etc.), blinda la 

parodia per la via del reconeixement i produeix una núxtura que, albora que evidencia la 

dimensió de representació d'un món que té la novel-la com a genere, subratlla 

precisament la seva literarietat El farcit referencial —^polític, social i, sobretot, cultural i 

literari— subjecte a brotma configura un deis fonaments de Crim en el que té de paródm 

d'un univers conegut, en vehicula al mateix temps una relativització mitjan9ant l'humor 

que recerca la complicitat inteMectual de qui llegebc i implica tm desplegament de 

conefacements que, en to seva prolixitat, apunta novament vers aquella necessitat 

autoafirmativa de Rodoreda, l'autora jove que demostra tot el que sap. 

Aquesta fimció multiangular explica la presencia abassegadora de referents 

Iiteraris i els tractaments que se'ls apHquen. El capítol u n'aporta uim bona 

exeoplificació. Quan els personatges descobreixen to sabata, la veu narrativa to descriu i 

n'exphcita el poder emotiu sobre el rerefons d'un text verdagueriá: 

|...J una sabata amb eí taló a)bert de Wllants. Un taló de sis centímetres. Per la 
forma, sino peí color, digne d'ésser lluTt par la mes meravellíwa de les 
meravelteira. Una sateta númao traíta-tr«. Una sabata diminuta, bella com un 
estoig i misteriosa com un cor femení... 

Pero la sabata sola, és a dir, una trista sabata, no desvetllaria tanta d'emoció sí 
hom la creia una sabata abandonada, caiguda d'xm peu de petxina (1) en m 
moment d'irreflexiu apressament. No! La sateta que dístreu la nostra atenció és 
«na sateta assassinada. Allá on mnagava el peu quan eí cal9ava hi ha, clavat, un 
punyal senegalfe. (15) 

Després de to metáfora del peu de petxina, s'introduebt to referencia, mitjan^ant 

to nota a peu de página que indica el númpro entre paréntesis: «Recorden de Verdaguer, 

to "Batoda a Mallorca": "Son peu de petxina rellisca en to molsa..."».'"^ En el marc del 

fl-agment, queda ciar que el calíat suscita interés peí crim de qué ha estat objecte, i no 

qualsevol deis vértexs. Al meu entmdre, mes que una formulado teórica, aquest component vehicula un 
refljs de la desmesura que enlla^a amb la recerca litraWa de l'autora i amb les seves concepcions 
literarioculturals. 
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pas a causa de la qualitat poética que se'n pugui desprendre per associació amb la 

composició i, encara, amb el conté de la Ventafocs, l'altre referent amb qué es juga. 

D'aquesta manera, el motiu es desplana des de la poesia vuitcentista i la narrativa 

tradicional —el text de Verdaguer i el conté meravellós— fins a l'espai de la noveHa 

truculenta, i s'ironitza sobre la preferencia diversa generada per les unes i per l'altra. No 

pas, pero, sense bromejar amb els tópics, que les qualificacions i les comparacions 

canalitzen sobre un estil volgudament imitatiu del Uenguatge literari que rexclamació i 

les dues darreres firases atallen. 

Constitueixen una picada d'ullet similar, pero amb un fimcionament diferent, 

entre molts altres, els esments expb'cits o implícits de Josep Camer en els capítols vi i vn, 

de Marcel Proust en aquest darrer i de María Teresa Vemet en el X. Peí que fe al primer 

cas, María Frena presenta Joan Encunya a Xavier Corma com a «prmcep de la banca, 

que no vol dir de la poesía, precisament» (38), en una associació ¡mmediata entre aquesta 

afirmació i Fexpressió amb qué era conegut Fautor de Farticle «Bastir-se un clos», la 

qual incorpora una burla relativa a la professionalització amb la referencia pecuniaria. 

Quan es relaten les circumstáncies en qué es van conéixer el secretari i Serra i Martell 

«una nit de Liceu» (41), entre les persones del teatre s'assenyala «Bellafila, príncep de la 

ironía agredolp», que «guaitava, somniosament, com es fonia un giravolt de 

farvalans...», cosa que remet a El giravolt de maig (l'«ópera cómica en un acte» que 

Camer havia estrenat «al Palau de la Música el 27 d'octubre de 1928, amb figurins i 

decoráis de Xavier Nogués»).'*' 

Respecte de l'autor fi-ancés, en el moment previ a Fescorcoll els personatges 

s'embarquen en una discussió sobre qué cal fer que, en un punt determinat, deriva en un 

diáleg instal'lat en la broma sobre el pes quantitatiu á'Á la recherche du temps perdu, el 

títol que sorgeix per una cadena significativa contigua de naturalesa eminentment 

Imgüfcitica: temps - or; or ('valor') = temps perdut; temps perdut = recerca. La recerca 

del temps perdut, dones, s'equipara literabnent, quantitativament, ais volums de Proust: 

— Voleu dir-me qué fem? El temps és or. 

V. les reflexions interpretatives de Roser Porta respecte d'aquest fet (Porta (ed.) 2002:128, nota 20). 

Gusta 1987:198. Tenint en compte el marc de l'escena (el Liceu i els personatges que s'hi sitúen en 
la nit corresponent), no és gratuit que se citi de manera implícita, precisament, una pe^a humorística de 
teaü-e líric. Atesa la importancia del model cameriá, tampoc no ho és, en termes mes generals, que 
s'esmenti justáment l'^criptor (per bé que aparea al costat de moltes atees persMialitats literáries). 
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— Per a mi el que val és el temps perduL 
—No: larorerca. 
—Qainzg votaras. 
— Jo en mig comptar setze. 
— No ve d'un. 
— Avisera !a policía? (52)^** 

Un diáleg sánifer manté Vessex Boy amb Lady Body, en el decors del qual 

«'incorpora la referénck himiorfetica a la noveMa Final i preludia de Mada Teresa 

Vemet. Durant la seducció verbal que practica amb la vídua, el balari la qualifica 

d'«irresistib!en»nt inspiradora de p o e s » ; quan eüa i demana que fi defitótí el terme, 

e l respon que ho fea quan la visití, perd que 1 pot avanzar que <da poesia no és ni ritme 

ni rima: la poesia és vida i la vida auténtica el tast de l'amor,.. Aixo és només el preludi... 

després vmdrá el fina! que sera el conKn§a«»nt. Comeafament de qpé, direuf Ah, 

pregunteu-ho a Maria T. ¥emet que h mes bella Mstdria amorosa Pescriurem nosaltres 

en les pagines ímpoMutes del llibre d'or inexistent en concret; perd en abstráete... en 

abstráete el plec de fiíDs adquirirá graix s les Mstres mans i haurem d'ésser dos per a tea 

ilegir-lo.,.»(75).**." 

Una situació paralélela és protagonitzada, en el capítol xi, per Xavier Corroa i 

Semframis,^'* La can^ó El rabada és el referent usat El secretari, per convéncer-la que 

accedeijd ais ^ « s re^ctimeitfs amorosos, «ffl»mena 'la compargra de Vessex d'una M 

feisó que en tan poques sil-labes hi encabéis vehemencia, passió, tendresa, 

embadaliment.. Tota la gamma deis desigs en Fescala de nou lletres pujada d'un bot» 

^ (78); _com que elk |«sisteix m la iwgatim, inteirta el recurs d'emmierar-i el que tmmi 

— Nedarem. Esquiarem. Volarem. Remarem. Cantarem. Anirem... A Betlem 
. nie'n vull anar, vois venir tu ratedl? 

_ . , M a s s a a e a t ó h a . - . - • 

V. P i t ó (ed.) 2002:172, nota 7 4 

Els ressoas de l'obra vemetiana —en la qual racabamatit de te relacié smtimental coastittieix, en la 
trama, el preludi que designa eí títel i que queda sense narrativítstr (v, II.2J.2.3)— I l'eqaip»acíé 
fctHnoristÍCT, per la vía laetafttca, «atr© ^rqífura , leí^ira i amor t a n s a a c^ms «Are la xarxa 
sipiificativa de ics ié i realitat (I no deixa de fer pmsar en f escena #£/« dia de la vida d'ttn home m 
qué Ramón Rampell s'imagina U ^ t amb la casadete). Així mateix, l'assímilació del final al 
comen9ament, amb relació a Vemet, podria remetre al que va significar Les algues roges en la 
trajectória de l'autora (v. 11.2.2.2.3 i II.3.4.2.2). 

En aquest eas, coavé aclarir RiKÍí^a «npra- el mm de la mm d 'A^tóa que tm T^mt del 80§ 
al 806 a. C , a qwi la H ^ i d a atribaeix uns p a n belí«a (per al «lite « qüe^i4 v. loser Catatt [Anna 
MuriáJ «Les soquetes de la historia. Seaníramis», UDC, n. 105 (7-X-1927), 2). Segons Porta 1995b, el 
personatge és un correlat literari d'Anna Pavlova, com Vessex Boy ho és de Nijinski (v. també Porta 
(ed.) 2002:244 i 137, notes 143 i 31). 



— La neu que pe! camí hí ha e! solet ja la fondrá... 
Violeta i Rosa Balba contestm a cor. 
— No hi vull anar. (78) 

La Uista de verbs es desplana cap a la nádala per l'associació de les accions 

cantar i anar amb la Uetra de la tonada, en qué justament el pastor declina totes les 

propostes que se U van fent. Semframis fe grtiar Xavier Corma igual que el sagal 

desespera el cor en la melodía popular; pero acaba accedint ais seus precs, que és 

precisament el que el secretari vol. Per aixó recorre a la can§ó, grácies a la qual la 

baUarina esdevé ima mena de rabada rondinaire (amb l'efecte cómic pertinent en el p;^ 

de reina beUa a aquest estatus) i entra en el joc corresponent: acceptará, al final, les 

proposicions de l'esportista, d'altra banda ben poc espirituals (amb la consegüent 

inversió del referent). La nádala —prou coneguda— també fe intervenir les bessones 

Balba i les du a assumir un rol que en realitat no sutecriuen, perqué eUes sí que voldrien 

"anar" on ios amb qui fes (de fet, es passen la nit "enamorant-se" de diversos convidats); 

en canvi, com que la reproducció normativa de la Uetra marca la pauta, se'ls imposa la 

negativa inicial (rexpressió contraria del que pensen). La convenció domina Semframis i 

les germanes, encara que en contraria la voluntat. 

I és que, com explícita Xavier Corma, «Pus fe l'home Uu?» ( 4 9 ) . L'habitud 

automatitza les coses, n'elimina el qüestionament i en vehicula la repetició maquinal 

sense cap tipus de reflexió ni descodificació.'" Cr/w, a mes d'expUcitar-ho 

anecdóticament, ho demostra peí que fe tant al genere novel-lístic com al Uenguatge. La 

desautomatització de les convencions narratives per la via de la parodia —que les 

exagera, ridiculitza i exposa, en general i amb relació al subgénere detectiveso— s'ajuda i 

es complementa amb rodolins, jocs de paraules sense sentit, binomis paradoxals, 

associacions lingüístiques estrictament fonétiques i contrastos de registres que, en un 

moviment molt Jordania filtrat per la influencia trabaUana (només cal recordar el Ramón 

Ramonet d'£/ collar de la Nuria o els acudits de L'any que ve), evidencien la 

sovintejada gratuítat de l'expressió comunicativa (l'oralitat) i Parbitrarietat de les 

relacions entre el verbal i aUó que designa segons Pacord tácit subjacent. Abd, entre 

mohs altres casos i al costat deis que s'han vist en els fi-agments citats, quan Mariá Frena 

presenta Berra i MarteU i Xavier Corrua, tots dos se salten les normes de la bona 

El text n'está pie d'exemples; vegem-ne un altre: «Lady Body, avesada a l'espant, ja no es desmaia, 
ni hi pensa» (97). 
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educado abans d'adomr-se que es coneken i son amics; pero, en compensació, 

mantenen la rima en cadascuna de les ^ves observacions: «—^ün secretari? Home 

innecessari. / — Ûn diputat? Home desvagat» (41). En l'interrogatori del detectiu a 

l'esportista, i en resposta a Fasseveració de Flac que mai no s'arriba al final si hom es 

desvia del camí. Corroa fe una peroracíó que no té res a envejar al femós dfecurs sobre 

les parts d'un contráete de Groucho Marx, en el cmema d'aquells anys, i que recorda 

molt, també, Fidiolecte de la Duquessa a Aíicia en térra de meravelles'^^^ 

—- l a fi fe el principi de totes les ceses, senpre que el principi no sigui la fi i, si 
arriban a la conclusió, mas^ cómoda, que els extrems es toquen, haurem 
d'acceptar que tot és igual; per bé que també podem argOir que és Fónica fínalitat 
el principi que no té fi si no ens deixem eneaboriar per l'enutjosa qüestió de la fi 
sense principi o peí problema etem del principi sense fi... només ens cal triar i ja 
som (MI volíem. (124) 

L'investigador, quan arriba a fe casa per via aéria i li pregunten per qué ha 

escollit aquesta «davallada misteriosa», respon que es tracta d'«ordres de Madrid» 

donades per «qui pot fer-ho»; aquest poder, segons ell, es distingek de fe resta del man 

per «ía forga de la foi^a», a fe qual cosa un per^natge respon «gran forfa» í Flac replica 

«fe més forzuda» (108). Ura de les primeres observacions del detectiu és que «M ha 

pipes que han personalítzat una persona impersonafe (109), i Semftamis, en el moment 

que ha de ser escorcollada, estalvfe la tasca a María Frena deixant caure el vestit, 

mostrant-se ais uUs deis altres només amb un «trist sUp» i exhibint una bellesa davant fe 

qual fe vídua milionária «es prepara a fe més ofensiva defensiva» (71). Quan, davant de 

les mirades censores deis altres en troter-lo abra^ant i besant Lady Body, Vessex blasna 

«el posat de verge púdica» que semblen exigir-los, a Camp Gimpona -—convertit abd en 

una nova versió de Ramón Ramonet, passada per Ferudició— l'última paraula «li evoca 

fe primera i la segona guerra púnica» (89). Els mots cuites que s'usen per descriure les 

manifestacions sentimentals del secretari amb fe bailarina (les Uibertats sensuals que s'hi 

pren) teñen el seu contrapunt en l'onomatopefe i el coMoquialisme: «I mentre Semíramís 

I, més concretament, el diáleg que Alicia i el personatge mantenen sobre la mostassa en el capítol K, 
que inclou un fragment com aquest:«—^Estic d'acord amb v&, completament —dígué la Duquessa—, i 
la dita sobre aixó és: "Sigueu alió que sembláveu", o, pw a dir-ho més senzíllament: "Mai no us 
ñnaginéssíu d'ésser altrament d'alló que pugui semblar ais altres que sou o hauríeu pogut ser; no fos, 
altrament, que alió que hauríeu estat els hagufe semblat ser altrament". / —Em perno que podria 
«itendre-ho millor —digué Alicia moh polidament— si ho t m p é s per racrit, pero em temo que no he 
pogut seguir-ne el sentit mentre ho déieu. / —Aixó no és res, comparat al que podría dir, si em plagues 
--contesta la Duquessa en íoagradós» (LewisCarroll, op. cií., 100-101). 
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esguarda enlaire uns bra90s l'estrenyen i uns llavis ardents abasten els seus per a 

malmetre'ls amb una besada ofegosa. / Plafl... — Un bolet» (88). 

Mitjauíant l'absurditat amb qué es representa en la narració, a través de 

l'exageració deis seus usos, el Uenguatge es mostra equívoc, pie de trampes i 

d'assumpcions irreflexives. S'expHcita peró, alhora —encara que sigui a través de la 

parodia, o precisament grácies a aixó—, el seu poder confígurador de la realitat. D'aquí 

la importancia de prendre consciéncia deis seus mecanismes i convencions. L'episodi de 

l'estratégia de Xim-Li per guarir el mal de ronyó de Flac ho il-lustra molt bé. 

El detectiu accepta sotmetre's al tractament definitiu ofert peí criat i s'ajup per tal 

que pugui aplicar-li él remei, el qual consistebc a envestir-lo i clavar-U ais darreres, com si 

es tractés d'un toro, i en una escena molt visual (teatral o cinematográfica), «ima gran 

aguUa saquera»; després del crit de Flac i de l'extracció de la ünprovisada banderilla, 

rafirmació del xinés és «—Senyol mai mes no dilá que pateix del lonyó. I, com que no 

ho dilá, no en patilá. Xun-Li ha culat» (136). Óbviament, una estocada no cura cap mal, 

sino que en fa; la idea és, dones, que per evitar la possibilitat d'una altra experiencia 

similar, el detectiu no es tomará a quekar verbalment de dolor, ningú no en sabrá res i 

fins i tot és probable —dins de la lógica de la noveMa— que eU matebc se n'arribi a 

oblidar, perqué aUó que no es diu no existebc en un món de naturalesa lingüistica com és 

qualsevol univers de ficció (i com és també, en un cert sentit, la vida, en qué sovint 

només pren carta de reaütat aUó que és dit). 

Abcó no significa, tanmateix, que tot el que es diu tingui "contingut". L'analisi de 

Crim ha delatat, ja, que al llarg de la narració es produeixen auténtics diálegs "per a 

Uu90s", converses que no ho son i monólegs (significativament) per a sords, farcits de 

connexions discursives inversemblants que, contráriament al que se n'esperaria, teñen 

continuítat i no suposen un problema per ak personatges; mes ben dit, ek personatges no 

s'adonen del problema que suposen, com tampoc no s'adonaven Ramón RampeU o 

Teresa, en les noveMes rodoredianes anteriors, deis felsos fonaments de les seves 

expectatives, captemments i interpretacions dek fets. 

Com que el Uenguatge és aUó que connecta k realitat i k creació Hterária, k 

distorsió i el "descobriment" a qué k narració el sotmet a través de k parodia teñen un 

ciar efecte boomerang. En el vktge de la vida a la literatura i de la literatura a la vida que 

signifiquen, com en tota noveMa, Tescriptura i la lectura de Crim, la mostra dek trucs i 
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de les M*lácies lingüfcíiqíies i de Ferror de prendre les dues coses per una de sola 

divertek (en el mgon sentit del mot, en aquest cas) k productora, el producte i eb 

consumidors, eb allunya de la línia derivada d'ura identificació crédula i problemática, 

potenciada per les narracions que assumefacen les convencions amb objectius 

®seiKÍalment mercantilstes o, simptement, amb inconsciencia. L'humor és el mitjá — 

també el fi, pero no en exclusiva— per evidenciar tot akó i proporcionar, des de la rialla, 

Instruments per a k inteMigéncia, eines per a llegir i escriure (i en darrer terme, viure), 

d'una altra manera, al públic general i ab autors catakns. 

No obstant akó, el llibre constituek un exercici Mdic tan altament 

inteHectualitzát que pot excloure, ficUment, aquelb que manquen de Fesperit o deb 

conekements que possibiHten k complicitat i l'entrada en el joc. Sorgek, abd, un 

interrogant sobre qué va. pemt mes en Fobra, si k preocupació literariocultural o k 

necessitat de Fautora d'un reconekement, precbament inteMectual, per part deb cercles 

nostrats. Perqué k paródk té akó: ma%rat que sembB rebutjar aEó que ridiculitza, Fatac 

sovint vehicula una autodefensa fiuit de k inseguretat, cosa que no nega, és ciar, la resta. 

L'extrem al qual Crim va dur aquesta tipologk de qüestions, sumat a les circumstáncies 

hbtóriques, sembk que va esgotar una vm novelística (no pas, perd, eb plantejaments 

de fons) que mai no abrem si hauria domt mes ftuits. La conthwítat deb seus 

procediments básics en alguns deb contes infentib que Mercé Rodoreda va publicar a La 

Publicitat fíns poc abans de Pal$ament feixista fe pensar que potser sí. Alió que el volum 

connotava i repre^itova en daner terme, mes eniá de fe forma narrativa, va troba*, 

tannatebs:, altres canab de formukció amb anterioritat a k insurrecció militar. Alguns, 

estrictament creatius; d'altres, no. 

4 . 3 , E L m T l l E I ELS NOUS PROJECTES UTlRAMOCmTORAIS 

La cotto^ció de la literatura de Mercé Rodoreda, ei compromfe que va assumir 

com a escriptora en el procés d'articulació d'una cultura catalana modema i normal i e b 

seus interessos particukrs expliquen que, tot i ser-ne fe clara prioritat, to noveHa no 

constitufe el seu espai ©íclusiu d'activitat en k preguerra (com tani^soc no ho seria 

durant k postguerra). Sí en eb moments iiúcials havia combinat la novel-lística, sobretot. 
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amb el periodisme, amb posterioritat va ampliar genéricament la seva escriptura no 

només amb la potenciació del conte — i en especial de k literatura infentil—, sino amb 

un primer assaig en el camp del teatre. Albora, es va implicar en el projecte del Club deis 

Noveí'listes (aquella úiicktiva parodiada a Crim amb el nom de Club dek Sabatots). 

L'interés rodorediá per l'art dramátic té ek seus orígens en k prou coneguda 

influénck de k femílk.^'^ Es va fer evident, de fet, des de les primeres col-kboracions 

periodístiques; FE'lustren perfectament l'entrevista a Maria Vik a Mirador, ek articles 

sobre el retom anual de Don Juan Tenorio i sobre k inicktiva institucional de Ventura 

Gassol a Clarisme o k crítica a L'Estrella deis miracles, també en el setmanari.̂ ''* Mes 

enUá de l'atracció literaria que pogués exercir en ella, l'atenció a aquesta modalitat 

creativa resulta lógica en vista de diversos vectors interconnectats: l'especial rekció amb 

el públic del teatre, la seva dimensió social, la situació general del genere i el debat que el 

van caracteritzar i afectar en el període.^El cas és que Rodoreda va escriure Sense dir 

adéu, una de les setanta-quatre peces dramátiques que vm concórrer al Premi Ignasi 

Iglésks de 1935.̂ '* Com va constatar implícitament a k presentació de Crim, tanmateix, 

el text no fou distingit ni en la primera ronda de votacions. Tampoc no es va publicar ni 

iiDues de les diversions familiars ínculcades a Ma-cé Rodoreda des de bs i petita eren el t^tre i el 
cinema, i en coneixia, segons escriu el seu pare, els acíors i te actrius mes importants [...]» (\bssip, 
Palau 2002: 10). En el seu estudi sobre l'obra dramática de l'escriptora, Massip í Palau detallen que 
Montserrat Gurguí i Andreu Rodoreda (autor de teatre ell mateix) s'havien conegut en un esbart escénic 
d'afícíonats, van assistir a l'Escola d'Art Eh^átic d'Adriá Gual el curs 1915-1916 i van introduir la 
seva filia en l'ambiení; Mercé va arribar a actuar, ja s'ha dit, en els esí^aris amateurs, anava 
regularment al tmtxe amb els pares (ais quals agradaven molt els vodevils) i va fer-ne a Pescóla: el 30 de 
maig de 1920 participa com a actriu en Quince años de reinado i recita el poema en cátala «La Negra» 
al coMegi Nuestta Señora de Lourdes (v. ibíd.: 9-18). A banda d'aquestes referéncies, em consta que 
forqa anys després es donava noticia de la representació de la comedia social i femmista El camí del vici, 
d'Alfons Marsíllach, a honor i benefici de Mercé Rodoreda, actriu de l'Ateneu República Federal 
d'Esquerra del districte VIII, que no he pogut confirmar si era o no l'escriptora (v. «El teatre. Tmtte 
amateur», £/f,9-V-1936). 

SMy IJJ2 2ÍIII.3.1. 

^" Les demandes de renovació de l'escana, el fet que no fos un ámbit prefermeial de creació per a les 
autores catalana malgrat una certa tradició i els edts de Carme Montoriol (precisament p&c l'aportació 
nova que representava en el panonuna existent) esdevenen dad^ a teñir, iguahnent, m compte. Per a 
totes aqüestes qüestions, v. 1.3.2.3. 

V., per exemple, «Teatre - Música. Les obres presentades al Premi Ignasi Iglésies», LI, 28-X-1935; la 
de Rodoreda hi consta amb el n. 34. 
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representar (per la qual cosa no se'n troba cap mena d'informació en diaris o revistes de 

l'época), i roriginal no s'ba consérvate" 

Des d'un punt de vista extern, i necessáriament hipotétic, sembla ciar que Mercé 

Rodoreda es va decidir a escriure Sense dir adéu en part esperonada per h. possibüitat de 

gimnyar un premi (l'institul el 1932), que és una de les raons per les quals va respondre 

a altres convocatóries.''* El fet que aquesta motivació no revertís en el conreu de la 

poesia —rúnica modalitat üterária plenament consolidada dins de la Hteratura catalana 

de fépoca (i a la qual es dedfcaria, en canvi, després de fe guerra)— és reHevant, perqué 

apunta vers una aposta deliberada per determinats generes; després de la noveWa, en 

menys grau i de maneres diferents, peí conté psicológic, peí conté infantil i peí teatre,"' 

No es troba a l'AMR, ni a la Bib l io t^ de l'Institut del Teatre de Barcelona ni m els altres fons 
consultáis; és, de fet, ima «obra perduda de la qual no h i ha mes noticies» (Massip, Palau 2002: 20). 
L'única dada amb qué comptem és la qualificació de "drama" que hi va aplicar l'autora en la nota que 
obre la seva quaría novel-la. Aqueta adscripció formal, el títol (que denota la manca absent de comiat 
per part d'algaa pereonatge) i te caracterí^iques de la producció rodorediana deis anys trenta pametm 
aventurar que es podia tractar d'una histMa de relaci<ms amor<Bes problemátiques amb tractament 
serios (un possible revers de Crim respecte deis binomis novel-latteatre i génerelparodia); tret d'aquesta 
suposíció general, d'altra banda sense massa utilitat, resulta impossible dír-ne res mes. 

No tinc constancia de cap estudi, font periodística o document en qué es doni informació sobre la 
primera qflKtió, cosa que obliga a la pura deducdó (assentada en els pocs elements qi» tinc a l'abast i 
m la r ^ a de l'activftat de l'esaíptam m la primaa etapa del sea periple oiltaral). Ripéete de la 
segona, rccíM"dem que, un any abans d'optar al guardó de teatre, havía trames «La tomada» al Concurs 
de Contes de La Veu i «La noia del pomefi de camélies» ais Jocs Florals del Rosselló. 

Abans de 1939 la provatura de Sertse dir adéu no va teñir continuiitat material própiament di ta , 
genérica (al marge, vull dir, de la teatralitat de Crim), L'escena, no obstant a ixó , ^ va mantenir ctan un 
deis c e n ü : ^ d'inta-& creatiu de l'^aiptora. Anna Muriá m va p i l c a r una iniciativa que, p a te seves 
caractaístiques, ronet molt ciaramait a la línia de la noveHa prcrtagonitzada per Maná Frona: en els 
anys de la guerra, Rodoreda i Trabal «durant una temporadeta es dedicaven al projecte d'escriure a dúo 
un vodeviL Aquest projecte, del qual parlaven molt i potser no en van arribar a escriure ni una ratlla, 
pero sí que els divertía for§a i tots hi réiem, és una altra mostra de l'humor de.Rodoraia, ara secuadat 
peí també hianorista TraW. 11 primer personatge del vodevil era un saurí que, amb la seva w e t s 
d^aoJaidora d'aipia, s a v i a de ftcil tana per a te ocurrencia de doble sentit picant» (Muriá 1991:11); 
peí que fe a fe continuTtat del conreu teatral en la postguora, ja m una carta escrita el 5 d'abril de 1940, 
des de Roissy, l'autora va afirmar que estava escrivint una obra que volia estrenar (v. Rodoreda 1991: 
59-60). Els dos aspectes son considaats a Massip, Palau 2002: 21-25, un treball a qué remeto, en 
genaal, per a Panálisi del conjunt dramátic de l'escriptora, i del qual voldria destacar, peí que aquí 
interesa, 1*afinnació següent: «La m^ajccia de te seNws d s e s de teatre tenoi el regust de p-eguerra, \mt 
per les técniques emprades com pels ^ms&, tembé presoits m la narrativa d'aquests a n ^ ; p a o , si fem 
cas a les caries, veurem que te idees i els projectes mes o menys acabats deis anys quaranta i cinquanta 
coincideixen amb noves idees activados peí seu editor i la temptació de publicar-íes en un volum. Casáis 
aventura la hip<M^i que les okes de teatre que Rodoreda esmenta al seu editor a partir de i s anys setanta 
son obr^ esa-ites durant els quaranta i cinquanta. Tanmateix, aixó només pot ser aplicable pardalment» 
(ibíd-, 25; m nota a poi de página omsta la refertocia a Casáis 1991: 313). L'assewacié proporciona 
un argument mes a l'estudi de l'obra deis anys trenta de Macé Rodoreda, a partir de la qual es poden 
explicar moltes coses (pa no dir gairebé totes, almenys peí que fe ais fonaments essencials) de la seva 
producció posterior. 
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Complementáriament ais interessos literaris particulars i a la voluntat de ser escriptora, 

aixó només es pot explicar a partir del compromís amb la cultura del país. La contribució 

conscient ais úitents de donar resposta a la seva problemática i necessitats especifiques 

no contradiu les ambicions de Rodoreda com a autora, és a dir, la possibilitat de fer-ho 

sense abdicar de la professionaMtat, de l'esforf d'assohr una producció de qualitat i de la 

recerca de reconebcement púbHc. Aquests aspectes, de fet, van entrecreuar-se sense 

problema, i van configurar una de les constants —amb les lógiques variacions i 

matisos— de tota la seva trajectória. 

La participació de Mercé Rodoreda en el Club deis Novel-listes no es pot 

entendre sino des dé la matebca perspectiva.̂ '̂ Com ha expHcat Josep M. Balaguer, el 

projecte va teñir la seva génesi en la polémica suscitada per la concessió del Premi Joan 

Crexells de 1934, pero responia a la comprensió de la necessitat «d'incidir en im deis 

instruments d'una pohtica hterária que pot voler potenciar la novel-la, pero en la qual 

abcó seria un aspecte de la qüestió. El que cal és incidh d'una manera mes amplia en la 

producció, foment i consum de la literatura a Catalunya. Per abcó, malgrat algunes 

acusacions de voler substituir els premis de la Generalitat, els qui participen en la 

iniciativa insistirán sempre que no pretenen substituir el Crexells, sino complementar

lo»."^ La conjuntura poHtica i el context cultural son, segons l'estudiós, dues claus 

knportants per entendbre el fenomen en la seva complexítat: 

La correspondencia de Rodoreda amb Anna Muriá, amb Armand Obiols [Joan Prat] i amb Joan Sales 
configura im volum documental de primer ordre en aquest sentit, perqué mostra l'alt grau 
d'autoexigéncia creativa de l'escriptora, l'anhel de viure de la literatura i d'esdevenir-ne una 
professional amb majúscules, la necessitat de sentir-se apreciada i valorada i la convicció en l'aportació 
significada per una obra ben feta. 

Maria Teresa Vemet, Aurora Bertrana i Elvba Augusta Lewi s'hi van adherú-, pero cap d'elles no hi 
va teñir el protagonismo actiu de Rodoreda, mtegrant del gmp promotor i secretaria de l'entitat a partir 
del moment que fou constituida. Peí que fe a Carme Montoriol, Rosa Maria Arquimbau i Anna Muriá, 
amb relació a les quals no tmc constancia de cap vincle amb el Club, potser la no adhesió es pot 
entendre, a banda de possibles circumstancialitats i atzars, per la manca de vocació novel-lística en el 
primer cas, i per la preemméncia de la militáncia política o altres conveniéncies, entre fináis de 1935 i 
principis de 1936, en el segon i el tercer (en especial, després de la "desinflada" del gran globus de 
1934). 

Balaguer 1994: n, 583. La idea, al darrere de la qual Francesc Trabal «anava [.,.] des de feia un any» 
(ídem 1996c: 15), s'emmarcava en «un problema [...] constant en el procés que seguebc la cultura 
catalana durant el primer terg de segle: el de la consttucció d'una institució literaria catalana i el paper 
que pot teñir la noveMa en aquest procés», objecte d'un debat que «pren un carácter particular, en els 
anys en qué ara ens centrem, a partk de tres variables: l'experiéncia anterior, la situació sociopolítica 
deis anys trenta i la particular consciéncia que alguns deis escriptors catalans teñen de les 
transformacions que s'han produit en la novel-la des de fináis del xix» (ibid: 16). 
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El "Club" apareix en el <»ntext d'una situació polftlca de "segr^t" de! régira 
del 14 d'abril í de la Generalitat que aquest ha afevorit, i en m moment 
d'extraordinária i progressiva polaritzacíó entre sectors polítics i social[s|[.] Un fet 
que s'acaba de posar de manifest en el procés que dura a les eleccions, amb la 
constitucJó i victoria del Front d'Esquerres. 

a part del ccmtext polític, la situació de la cultura catalana del moment, m 
part com a conseqfléncia de tot^ te transf<sinacions que s'han anat produint en les 
cultures eurt^je^, i a causa deis avanzos produlís en la societat catalana, ha 
adquirit uns nivell[s| d'wtratificació, diversificació i d'especialització molt superitM* 
a la d'altres moments. Així, ja no ens trobem amb una plataforma d'inteMecmals 
que pretenen incidir des deis seus ideáis catalanistes en les iniciatives deis partits 
polítics, sino que es tracta d'una cosa mes e^ecialít^da: una aptipacló 
d'esoriptors que pugui fsr tma política literaria, m m moment en qué la G©iefal¡tet 
no m té, i que assumeixi directament ets prenis de la Gena-alitat com una pe^a 
d'tma iniciativa de promoció de la noveMa, peró segurament de tota la literatura. 
La victoria del Front d'Esquerres canvíará la situació, peró per poc temps. El nou 
panorama provocat per la guerra acabará d'afavorir la creació de rAssociacié 
d'Esaiptors i, p<^erÍormfflit, la Institució de Im lMr& Catalana asumida pels 
poders pfibfe i, per tant, amb m& capadtat d'lncidír sobre la promoció de 
factivitat Iherária. No estic dirot que en el moment en qué es llanca la idea t que es 
comenta a realitzar el projecte estigui dissenyat exactament en aquests termes, peró 
veure on anirá a parar tot plegat en mans deis mateixos inteHectuals, sempre girant 
al voltant de Trabal i el seu grup, ve a indicar les intencíons deis inicis en un 
moment m qué la Genramlitat m froba hivemada i cal que algú feci, m ua ámbft 
concret, el paper que aquesta no fe. Una vegada existóxí, £s tracta d'inserir-se en la 
seva estructura s i « vol resultar operatíu [.f^^ 

La nova entitat, nascwda oficiahnent en un sopar celebrat el 10 de gener de 1936, 

•m itiiaar el seu periple «entre tes simpaties generáis i sota la protecció d'una editorial 

exclusivament dedicada a la noveFb»,̂ '* és a dir. Proa, amb els objectius d'incrementar 

la convivencia entre autors, estimular la novel-lística catalana i ampliar el públic. El Premi 

del Club deis Novel-listes, aití, no es va crear pas, maigmt alguns «>mentaris, per fe la 

competencia al Crexells o esdevenir-ne la consolació; en conseqüéncm (Balaguer ho ha 

fdem 1994: u, 585-586; Balaguer remetía, peí que fa ais anp de la guerra, a la tesi doctoral a lbores 
inédita de Wtaria Campillo, publicada pcw després amb la revisió i^rtinait (v. Campillo 1994), En un 
alíele pcsterior dedicat al Club, el professor de la UAB va definir de forma precisa el context genaal 
del moment: «Davant la situado de CTÍSÍ poiiticosocíal que es dona en la societat catalana, manifestado 
particular de la que es produía en l'europea, amb la polaritzacíó política i la divisió social que la 
caracteritzaven, de la qual els Fets d'Octubre representaren tota una fita, alguns proposaren de manera 
insitíait r"efttesa ^ ir i toar deis iníeHssrtuals per damunt de la Itaita política, cas Foix, i altres 
prcpoOTSi píataformes mt^radt^es deis inteHectoals amh una dimensió mes clarament política, com 
¡es que defiáisavm la cmifluéricia deis homes de cultura en Fámbit de les inidatives frontpopulistes: és 
el cas de l'Associacíó InteMectMal per la Defensa de la Cultura contra la Guerra i el Feixisme, Peró, 
seguint precisament la que fou l'actitud del Grup de Sabadell o també la que sembla que tingué el nucli 
gena-acional, hi havia encara una tercera opció: la que plantqava una plataforma estrictam^t de caire 
professitmal, entre altres «3s», pmpé al voltant d'aqaíst motiu hi ps^a hav^ el máxim d'acord ea un 
moment d'alta tensió social i polftii^ i no resultava ecsclooit amb les altres» (v. Balagu®- 1996c: 19). 

[Rafad Tasis i Marca,] «El Club dds Novdlistes», MI, n. 361 [362] (16-1-1936), 6; consta, per error, 
un número anterior; R. T. M. [Rafael Tasis i Marca] signava la secció. 
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subratliat), no fon una guingueta muntada per quatre amics com a resultat d'una 

rebequeria. Al darrere hi havia un projecte literariocultural definit i un nucli d'escriptors, 

entre els quals Mercé Rodoreda, disposats a dur-lo a terme Feia temps que el venien 

desplegant a través de mitjans diversos;̂ ^^ ara, se n'hi afegia tm on confluíen, per primera 

vegada de manera pública i formal, els interessos de Fescriptora i els de Trabal. 

Encara que la idea fos d'ell, la relació ititeMectual que mantenien —establerta a 

partir de la coincidencia a Proa— i la responsabilítat que Fautora va assumir en la 

institució apunten la seva participado en la gestació de la iniciativa. Es dones o no 

directament, alió que resulta inqüestionable és la centralitat de la intervenció de 

Rodoreda- Aquesta es va integrar en el Comité directiu, sota la presidencia efectiva de 

Miquel Llor i la honorffica de Pere Coromines, al costat de Trabal, Jeroni Moragues, 

Xavier Benguerel, Sebastiá Juan Arbó i Just Cabot, i, en correlació directa, va teñir un 

ciar protagonisme en les activitats i en els actes del Club.* '̂ 

A propósit de la conversió del Club deis Novel-listes en FAgrupado d'Escriptors Catalans a principis 
d'agost de 1936, María Campillo ha indicat el fet que des de la mateixa fiíndació del Club es manifesta 
l'existéncia d'un grup, integral per Trabal i Rodoreda entre altres, que van intentar «de formar 
organismos culturals i d'actuar, dintre d'ells, com a grup de pressió» (Campillo 1994: 61, nota 3). Peí 
que fe ais fonamente con<^tuals i ais models de la iniciativa, no & irrellevant, com em f&i notar Tsaesa 
Iribarren, que l'raís es constituís (el nom ja ho indica anecdóticament) a partir de patrons anglosaxons; 
V., en aquest sentit, C. E., «Un Club de NoveMistes i un altre premi literari», DS, 23-1-1936. 

Tot el que s'ha dit fins ara deixa prou ciar el cas rodorediá. Amb referencia a Trabal, la següent 
afirmació relativa al Grup de Satedell sintetitza la base de la seva atóvitat en el periode: «[...] els joves 
del Grup de Satedell no eren només aquella colla de plagues desvagats, filis de femílies acomodadas, 
que s'han fet en bona part faraost» per les seves fecécíes i amons provocatives, sino uns nois que també 
van treballar de valent per al míUorament cultural de Sabadell i de Catalunya i que van actuar de forma 
enérgica, amb mes o menys éxit, amb la voluntat de desenvolupar un programa cultural coherent i 
ambiciós que tenia per finalitat redre^ar la cultura catalana de la seva situació d'anormalitat» (Puig 
1999: 11). 

En el matebc sopar de constitució, per exemple, ^ va «icarr^ar de la kctwB d'ima aMocució de J. 
Míllás-Raurell i, en un petit grup, va llegir unes paraules de Llor (v. «Reunió i sqjar de fiaidació del 
Club de NoveMistes», LR, 11-1-1936; «"Club de novel-listes". Divendres tingué lloc el sopar que 
commemora la seva flmdació», LH, 15-1-1936). O va formar part, també, de les dues comissions que, el 
mar? de 1936, van representar l'mtitat en un pro^-ama radiat a Radio Associació i en la visita a 
l'alcalde per cohm l'import de la concessió a Camins de nit del premi instituí (v. «El Club deis 
NoveMistes visita Radio Associació de Catalunya», U, 18-111-1936, i «Arbó rep el proni deis 
novel-listes», LR, 27-111-1936). Iniciahnent no s'havia previst cap dotació material —«mentre les 
disponibilitats económiques del Club no ho permetin, aquest premi será purament honorífic» («Club 
deis Novel-listes», LVC, 7-1-1936)—; després de les eleccions del febrer, pero, la Comissió de Govera de 
l'Ajuntammt de Barcelona m acordar la destinado de 3.000 pessetes «a la creació d'un premi anomenat 
Troni deis Novel-listes", pa- a ésser atorgat cada any a la millor noveMa aparada a Catalunya a 
criteri de tots els escriptors i traductors que integren el Club deis Novel-listes, a fi de contribuir al 
renafacement i l'expandíment de la noveMa catalana» («Ajuntament. Acords de la C. de Govem. Un 
premi de novel-la de 3.000 pessetes», LP, 26-111-1936). 
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La vinculació de Rodoreda al Club deis NoveMistes reenfoca indirectament un 

aspecte que convida a la reflexió retrospectiva. A diferencia de la majoria de les seves 

contemporánies, rescriptora no va explotar del tot la via d'accés mes fácil a la cultura 

pública que tenia a l'abast a causa de les cÉrcumstáncies: l'espai de les plataformes 

estrictament femenines. La va aprofitar al principi, peró, a part de no militar en un partit 

ni associar-se a cap deis centres per a dones del moment, de seguida va optar per una 

tribuna propia i no sectorial (Clarisme) en lloc d'implicar-se a fons en les queja existien; 

tampoc no va coMaborar habitualment en cap secció o publicació d'aquella naturalesa. 

Les raons del fet no podien ser ni la manca de temps, ni la priorització deliberada de la 

Uteratura per damunt del compromís polític i sociocultural, ni el desconeixement o el 

desinterés; ni tan sois la crisi que la :íarm institucional va patir des de fináis de 1933; les 

dades ho provea^^* En resum: d'una banda, Rodoreda va posar repetidament sobre la 

taula la carta de la femimtat; de l'altra, no es va comprometre formalment amb cap de les 

iniciatives polítiques, socials i/o literarioculturals engegades o desplegados per les seves 

coetánies. 

Atesos els contactes que tenia, la projecció que va assoür, la situació 

poüticosocial i el carácter reduft del món cultural cátala del moment, resulta bnprobable 

que l'escriptora no rebés altres propostes que les que es deduebcen de l'activitat 

docmnentable fins al juUol de 1936. La marginaUtat relativa respecte deis nuclis 

únicament fememns sembla mes el fioiit d'una opció voluntaria que no pas el resultat 

d'una exclusió dificil de con^rendre en la conjuntura republicana. A part deis atzars que 

hi poguessin intervenir, tot apunta vers la convicció profimda que la feina d'un escriptor, 

d'una escriptora, en aquest cas, era trebaUar per la cultura i fer-ho, sobretot, mitjan9ant 

Recapitulem: durant els primers anys, va complementar el paiodisme amb la aeació i, el 1936, es va 
únplicar en una entitat literariocultural d'una manera prou activa; el seu catalanismo queda demostrat 
en les posicions que va adoptar en diversos te?d:os no creatius; els articles i les noveMes que va escriure 
delaten la inquietud per la realitat política, social, cultural i literaria; l'interviu amb Miquel Llor, 
publicat el d^embre de 1933 i realitzat després d'una lectura pública de l'autor al LCB, assenyala que 
estava perfectament al cas de l'existéncia de l'ms (cosa que fe p e n ^ que havia de conéker també el 
CFEB i la resta d'institucions); altres entrevistes i la crítica literaria palesen tant una ronarcable atenció 
vers les escriptores catalanes i la seva obra com la promoció estratégica que en va ünpulsar (recordem 
que va conversar amb Vemet i Canyá, va comentar llibres de Muriá, Bertrana, Arquimbau i l'autora de 
Les algues roges — âmb qui a mes compartía tertulia a Proa, juntament amb Elvira Augusta Lewi— i va 
implicar alttes mtel-lectuals ea l'operació), i si en les primeres coMaboracions a la premsa podria 
explicar-se que el genere (el sexe) fos un deis elements clau peí canal preeminent que suposava a les 
dones, no es pot passar per alt que fins al 1935, al setmanari de joventut i en els escrits editats, encara 
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la producció d'una obra literaria digna i de qualitat, amb independencia d'atributs extems 

(sexuals o d'altra mena); encara que aquests es poguessin aprontar estratégicament per 

al primer fí, cosa que va fer decididament. 

Aquest convenciment va trobar vies infi-aestracturals adequades grácies a fe 

vmculació al Liceu Dalmau, primer, i a Proa, després; els dos espais van vehicular les 

refecions inteMectuals que expliquen el que van significar les tasques a Clarisme i al Club 

deis Novel-Estes, que extralimitaven els horitzons més reduíts del genere (del sexe) sense 

excloure'l. Des del mateix principi, la importancia del component sexual amb refeció al 

mercat, a la producció i al consum, almenys en el seu terme inicial, aporta els parámetres 

comprensius per a fe promoció estratégica d'autores i títols, per part de Rodoreda, i per 

al fet que aconseguís ímplicar-M Jordana el 1934 í, en im grau menor, Trabal el 1935.̂ '̂ 

En el context posterior ais fets d'Octubre, amb el replegament de la narrativa de les 

escriptores, entre altres coses, fe creació de l'entitat de 1936 va proporcionar-li 

Poporturútat de concentrar els esfor^os en el treball cultural conjunt i en fe "bona" 

novel-fe des d'una plataforma que, significativament, aspirava ais mateixos objectius 

canalitzats per fe seva táctica "femenina" í recollía l'esperit amb qué l'autora havía 

plantejat tant les entrevistes com l'activitat crítica del setmanari. El Club era un nou camí 

per a les finalítats de señare; els antics s'havien esgotat i els calia un relleu. 

Peí fet de ser projectes propis (que no vol dir, evidentment, mdivíduals), 

Clarisme i el Club deis Novel-listes es van avenir perfectament a la voluntat simultánfe de 

Rodoreda de superar-se en l'activitat creativa, de donar productes verament 

transcendentals —^no per les pretensions, smó peí resultat, pels valors culturáis generáis i 

literaris mtrínsecs— i d'evitar ser inclosa en un sac reductor per rao exclusiva d'una 

condició genética objecte d'una determinada constmccíó cultural. Aixó no vol dir, en 

absolut, que Rodoreda renegués del fet de ser dona, que no n'advertfe fe problemática i 

que no es posiciones de manera radical respecte d'aquest fet (el tractament que va 

aplicar a fe qüestió en textos diversos ho testimonia). Pero les seves aspiracions literáries 

anaven molt més enllá d'una contribució modesta, circumstáncia! o, per dir-ho en termes 

que ja no li calia, va jugar prou conscientment amb aquest element, tot i que des de la ironia, per 
articular una determinada imatge pública. 

V. 113.4.2.1, II. 1 i II.3.5. 
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de Montserrat Roig, de "doneta que escriu" a la cultura catalana. Abans de les grans 

obres de postguerra, Y Aloma deis anys trenta n'aporta la primera prova efectiva 

4.4. ALOMA, P R I M E R A F I T A N A R R A T I V A D E L A T R A J E C T Ó R L \ R O D O R E D I A N A 

El reconeixement posterior d'Aloma per part de Mercé Rodoreda ja indica la 

diferencia qualitativa entre aquesta noveMa i els llibres que l'havien precedit. Tanmateix, 

com s'apuntava a propósit deis contes infantils, la consulta de l'arxiu de l'autora projecta 

una nova llum sobre la legitimació del text, perqué no només documenta el fet sabut que 

la seva revisió i publicació en els anys seixanta no foren iniciativa seva, sino que 

demostra que si l'una i l'altra van arribar a bon port fou solament a causa d'haver-ne 

acceptat el compromís. 

La proposta d'edició de les obres completes que Joaquim Molas va fer a 

l'escriptora el 1965, en nom d'Edicions 62, va disparar, inicialment, la idea.̂ "̂ Decidida a 

reescriure el llibre, i amb alts i babeos diversos, el 24 de gener de 1967 Rodoreda hi 

tomava «a estar de nas».* '̂ Dos dies després, no obstant abcó, explicava a Joan Sales que 

havia trobat seixanta pagines «[...] d'una noveMa que escrivia conjuntament amb la Pla9a 

(estava molt bé de salut). Al dematí escrivia la Pla9a i, a la tarda, aquesta altra que 

s'havia de dir La casa abandonada. Si actualment tingues la foría d'acabar-la i, 

sobretot, si pogués agafar l'estil, seria una noveMa espatarrant. Ja veurem. El que em 

destorba —faig amb certa mala gana— és l'adob d^Aloma».^^^ Cinc dies mes tard. 

Una idea les possibilitats editorials de la cpial Joan Sate va exposar-li per obtenir-ne la primicia: «He 
pensat que si féíeu la nova versió Aloma, la podriera publicar al CLUB. Fins ara el CLUB només 
publicava noveMes rigorosament inédites; ara —aquest Cap d'Any— hem llanjat per primera vegada 
una reedició, la de Mort de dama. Jo tenia una certa por, pero veig que s'está venent molt bé. És aixó el 
que m'ha fet pensar que podriera llaníar la 2" Aloma, si en feu una nova versió {Mort de dama és una 
nova versió, í abcó ens servebc de justificació) i si la poguéssim publicar abans de la seva aparició en 
aquella antología o en aquelles obres completes» (Carta de Joan Sales a Mercé Rodoreda, 2I-I-I966. 
AMR/5.1.2.135 —les majúscules i el subratllat son de l'original—; la reedició de Mort de dama fou, 
també, una iniciativa de Molas). En una altra lletra enviada a Rodoreda el 13 d'abril de 1966, l'editor 
insistía que, sí es decidía a refer-la, cedís els drets a Club Editor al marge de la seva aparició en les 
Obres completes o en VAntología. Finalment, pero. Aloma va sortir el juny de 1969 dms la coMecció El 
Balancf, d'Edicions 62. 

Carta de Mercé Rodoreda a Joan Sales, 24-I-I967. AMR/5.1,1.53. 

Carta de Mercé Rodoreda a Joan Sales, 26-1-1967. AMR/5.1.1.53; el subratllat és a l'original, i La 
casa abandonada era el títol provisional del que acabaria sent Mirall trencat. 
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reiterava la molestia explicitant-ne el motiu en uns termes inequívocs: «Si sabéssiu la 

mandra que em fe encarar-me amb Aloma amb les ganes que tinc de fer coses noves... 

Bé, l'obHgació és l'obHgació»."' 

La úrformació precedent enlfe^a amb les repetidos declaracions publiques de 

Rodoreda sobre el carácter menor de fe novel-fe dins del conjunt de fe seva producció. 

Aqüestes manifestacions (comprensibles des del punt de vista de revolució literaria de 

l'escriptora i de fe qualitat de fe seva obra de postguerra), juntament amb les 

considerables divergéncies de fe nova vemó respecte de l'original,̂ ^* suposen fe 

minimització d'un títol que en el seu moment va teñir, entre altres coses, una significació 

de primer ordre en fe trajectória rodorediana. Perqué Aloma, sense deixar de vincular-se 

ais textos narratius anteriors, constituek la primera troballa efíca? de PequiMbri recercat 

per fe novel-lista, de l'equilibri entre efecte emotíu, sobrietat artículativa i ejq r̂essiva i 

profimditat psicológica en el conreu del refet centrat en els mons interiors: 

[...] En aquesta novel-la hi ha la presencia d'un narrador omniscient que no 
perdrá poders fms a la versió de 1969, pero el personatge Aloma esti dotat d'una 
"visibilitat" interna superior, en el sentit de mes construida, per exemple, a la de la 
narradora-protagonista de Del que hom no potfiígir i a la de la majoria de contes 
d'aquesta etapa. Perqué el que és mes important en el disseny del personatge (deis 
personatges), especiataimt per a la seva ojnstnjcció baenm, és que l'actuació 
relativament "modo-ada" d'aqoKt narrador (que no revela el significat de tot el que 
diu o mostra) és en tot cas auxiliada per altres mecanismes implicits en el discurs. í 
aixó, el travament entre alió explícit i alió implícit (entre l'enunciat i el suggerit), 
revertek en la fectura deis personatges i, també, en l'autonomia del món 
novel-lístic: com és sabut, la consciéncia d'un personatge dephn m bona mesura de 
la seva credibilitat 

El guany mes sulstancial de la novel-la és que, d'entre els mecanismos posats a 
prova per trobar l'escriptura adequada ais processos mteriors, es despleguen tot 
d'usos que no deponen de la primera persona narrativa, pero sí de la focalització, 
deis mecanismes associatius, del correlat sünbólic, de la recurréncia, de 1'analogía i 
íkl contost, etc. Tot de sistemes de representació o de figuració del Te&í que 

Carta de Mercé Rodoreda a Joan Sales, 31-I-I967. AMR/5.1.1.53. El 6 de febrer anotava encara: 
«Ara tinc en el teler. La casa i El torrent de les flors pero em cal acabar Aloma. Em fe nosa i em 
destorba» (Carta de Macé Rodoreda a Joan Salra, 6-II-1967. AMR/5.1.1.53). La qti^tió de la 
intCTvmció d'Armand Obiols m la revisió és massa complexa pe- eitrar-hi a fons ara i aquí; tanmateix, 
no puc deixar d'anotar que la documentado consm^da a I'AMR, si bé la danostra, no autoritza 
l'afirmació que fou ell qui se'n va acabar ocupant, contúiguda a Casáis 1991:291. 

V. Amau 1979:200-205; Bemal, Rubio 1992; Martí 1993, i Pope 1994, on es propordonen análisis i 
valoracions prou diferents deis canvis que s'efectuen en els anys sekanta. No em detindré a considerar
los perqué queden fora de l'abast crcmologic de la tesi; com que l'aspecte pmast visualitzar, pa- la via 
del contrast, la profimda imbricació del text deis anys traita en el seo cctóext, pero, el meu cranoitari de 
l'obra remet, en nota, a les modifícacions de redició de 1969; tot i que les refaéncies corr^ponen a 
aquesta versió, les citacions concretes pertanyen la reedició de 1983, a Edicions 62, dins de la col-lecdó 
El Cangur (per a la referencia es^ífica, v. Rodweda 1969 a V.2.1). 
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expressen el que no diuen les mateixes veus deis personatges, o alió que no podrien 
dir, entre altres coses perqué queda fora del seu coneixement I així trobem que, en 
«ma operació tastida sobre l'estil indirecte Iliure, i amb un ús de la narració 
simultánia molt similar al de laara a la ciutat deis sants (que es perd en la versió 
revisada), és a dir, en tma operació bastida sobre mecanismes d'eficácia provada en 
la novel-la psicológica, s'aconsegueix, malgrat el narrador visible (pero amb 
l'artifici de ho concedir-li sino ima part de la responsabilitat), seguir de prop i amb 
profimditat el ps-sonatge,*'^ 

El protagonísme femení, la temática amorosa, la localització barcelonina, la 

contemporaneitat temporal, el component social, la referencialitat histórica i pohtica, l'ús 

de la iníertextuahtat, els referents Hterarioculturals i la reflexió sobre les relacions entre la 

reahtat i k ficció — k distancia entre la vida i k Hteratura— es combinaven ara en ima 

novel-la desplanada cap a l'adolescéncia. El motiu, planter narratiu inesgotable, va 

constituir un deis temes preferits de k novel-Ustica del període per les seves po^ibíBtats 

amb relació a nucHs d'interés tan centráis com la sejaiaMtat i el subconsciente^* 

L'adolescent femenina, en especial, s'enduk les preferéncies deis autors coetanis; a 

propósit de Miratge a Citerea, de Salwdor Espriu, Manuel de MontoHu va fer unes 

considearacions a destacar en aquest sentit: 

[...J És el misten de l'adolescéncia §o que atrau irresistiblement els conreadors 
de la noveMa psicológica. I és sobretot l'adolescéncia femaiina, amb els seus 
besllums vagar<B(K¡ de arepuscle matutí, amb el despertar-se gradual deis sattits a 
la vida, amb els mitjos tons i mitges tintes d'un saitimmteliane indefinit, boirós i 
resplendent en qué es disputen les forces oposades de la cam i de l'esperit, la que 
desafia les íacultats de creació i observació del novel-lista amb unes dificultats 
gairebé ten msuperables com les que presente la tasca de cercar les deus 
subterránies d'tma font que brolla de la penya.'" 

Campillo 1998b: 337; no está de mes recordar, en relació amb la citeció, l'admiració que Rodoreda 
va manifestar per la noveMa de Llor. A Porta 1995b s'afinna que la clau de la reelaboració á'Aloma, i 
per tent de la seva accepteció, és el fet de tractar-se de la primera novel-la que partía de l'experiéncia 
vitel i no de ía litaatura; segons P^tudiosa, en els altrra llibres la base estrictament literaria havia 
dmvat en ima pura imiteció deis corrents novel-lístits (en la no constrocció d'im univQ-s narratiu 
pr(q>i), cam. que, m la seva análisi, ejqsliía el refe posterim- i justifica el d^marcatge de l'obim r^ecte 
deis volums de preguerra. Aquesta interpretado no recull, pero (tot i que l'aspecte s'insinua 
tangencialment en algún moment), l'element fonamental — t̂écnic, i no temátic— de la diferencia: 
l'eclosió, en el text novel-lístic premiat, deis camins expressius que vehiculen els objectius literaris de 
l'escriptora. I si Aloma és el punt d'arribada inicial de la recerca que caractearitza la trajectória 
rodorediana deis anys ti-ente, n'és dirKtament deutora i, en conseqüénda, inseparable (com la data final 
de r ^ a á ó ja sugga-efac de& d'tma ps^^rtiva extema). Aquesta és, mm dubte, la meva discrepánda 
fonamental amb els estudis de Porte. 

Akí es remarcava a M. [Manuel de Montoliu], «El tema de l'adolescéncia», LVC, 23-111-1933 
[vespre]. El vast potencial lita-ari que es derivava del seu tractament fou assmyalat per diversos critics 
(v. Rafeel T^is i Marca, «Maurici Serrahima, El principi de Felip Lqfont (Llib. V^dagaer) - Xavier 
BmguQ-el, El teu secret (Edicions ftoa)», J£f, n. 272 (19-IV-1934), 6, o Doménec Guansé, «Dtego/Krf 
d'Ignasi Agustí», iP , 1-VI.1934). 

Manuel de Montoliu, «Fórmules literáries», IFC, l-IX-1935. 
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Mercé Rodoreda tomava a optar per situar-se formalment en una de les Imies 

predomirmnts deis corrents noveMístics de l'época, que li permetia un nou enfocament 

del tema amorós. En aquest cas, l'obra explica la primera experiencia d'una jove de 

divuit anys que viu en una torre amb jardí, a Sant Gervasi, en companyia del seu germá 

(Joan), la cunyada (Anna) i el nebodet (Dani). L'arribada de Robert (el germá d'Amrn), 

vingut d'ultramar per passar una temporada a la ciutat amb l'objectiu d'obUdar la seva 

passió destmctiva per una dona, reverteix en una relació sexual amb la noia. La mort de 

Dani, l'adulteri de Joan amb Coral (la cosina moderna i vividora d'Aloma) —causa 

directa de la pérdua de la casa i del trasllat obligat a un pis— i la marxa de Robert 

afecten proíimdament la vida de la protagonista que, embarassada, assumebt sola la 

flitura matemitat. 

Sota la responsabilítat d'un narrador extraheterodiegétic i amb focalització 

interna íka en el personatge principal, el relat es desenvolupa a Barcelona, en especial a 

la casa de Sant Gervasi pero també al barrí, a Gracia, al centre de la ciutat i al port (és a 

dir, la coltunna vertebral de I'urbs); abasta des de l'abril fins a la tardor de 1935,̂ ^̂  i 

s'estmctura en vint capítols numeráis amb xifi*es romanes, d'una extensió que oscü-Ia 

entre les quatre i les vint-i-una pagines, precedits per una citació cadascun.Com en 

narracions anteriors, la diacronia estacional adquireix una dimensió simbólica i els 

préstecs d'altres autors suposen una apropiació significativa que aporta ckus 

L'any no apareix eqsecíficament, p^6 es dedueix de diva-s<K elranents complanentaris: 
remmarcament estacional explícit; l'esment deis fets d'Octubre, cosa que sitúa la trama en una data 
posterior a aquell mes de 1934; la manifestació no autoritzada deis comunistes, seguida de la repressió 
policial, amb qué topa la protagonista, que remet a la situació política que es va mantenir fins al febrer 
de 1936, i la data final de redacció del llibre (l'abril de 1936). Coincideíxo, dones, amb la dedúcelo de 
Bemal, Rubio 1992: 329. 

Es tracta de fragments extrets de diverses fonts: Ama Karénina, de Tolstoi (capítol i); Un amor de 
Sv/an, de Proust (n); una obra no consignada de Beaumarchais (m); El roig i el negre, de Stendhal (iv i 
v); Adolf, de Constant (vi, vn, xi i xvm); Els comediants trágics, de Meredith (vni); Les qflnitats 
electives, de Goethe (ix); La dispesera, de Dostoievski (x); Teresa deis Urbervilles, de Hardy (xn); uns 
versos sense referencia de Juan Álvarez Gato (xui); Llibre d'amic e amat, de LlulI (xiv); Dues o tres 
Grácies, de Huxley (xv); Faust, de Goethe (xvi); La tragedia sexual de Lleó Tolstoi, de Kallinikow 
(xvu); Corbatxo, de Boccaccio (xrx), i La nimfa constant, de Margaret Kennedy (xx). La meitat de les 
obres (les de Tolstoi, Proust, Stendhal, Constant, Meredith, Hardy, Huxley i Kennedy) havien estat 
publicada en cátala entre 1928 i 1934, significativament per Proa; el 1932 i el 1933 s'havien celebrat 
els centenaris de Goethe (del qual Faust havia estat parciahnent traduK per JcKep Lleonart el 1927, com 
s'ha dit) i de LluU, i els Ilibres de Dostoievski i Kallinikow s'havien publicat, respectivament, el 1928 a 
la Biblioteca Univers i el 1932 a Editorial Apolo. L'atenció a Tactualitat literaria i les lectures de 
l'esCTÍptora (en especial les que mes li ínteressaven, entre les quals, a mes de la recurréncia de Goethe, 
mereixen novament una menció els noms anglosaxons) teñen un reflex ciar en les citaeions. 
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d'interpretació al text que els segueix. La cronología estricta, la localit2ació i els 

referents intratextuals específics (polítics, socials, culturáis i literaris) aproximaven i 

aproximen el relat al lector —que n'havia d'identifícar, i encara avui identifica 

perfectament, el temps, l'espai i l'univers cultural—, el doten de versemblanga i, entre 

altres coses, apunten la manera com Mercé Rodoreda, albora que feia narrativa 

psicológica i s'ajudava de l'entom real que mes coneixia, es va esfor9ar a donar resposta 

a una altra de les demandes que es venien produint en el panorama de les lletres 

catalanes: la «noveMa sobre Barcelona».̂ '*̂  

L'ambientació que Crim havia personalitzat en la caricatura de personatges 

diversos; que havia pres eos kterahnent —̂ i de manera distorsionada peí carácter parodie 

general de l'obra— a Un dia de la vida d'un home; que havia aparegut només 

parciahnent a Del que hom no pot fugir o, amb vm mica mes de presencia, en alguns 

contes («Una nit...», «Soh> i «La tomada»), i que havia estat gairebé absent de Sóc una 

dona honrada?, en una evolució significativa, adquiría ara un protagonisme específic. I 

és que Aloma, com ha mdicat Jordi Castellanos, 

[...] és el resultat de la tensa recerca de la jove Rodoreda d'un model novel-lístic 
válid. Voldria constatar que, en aquest moment i per una via similar a la de 
Soldevila (o, també, a la de Miquel Llor, és a dir, de la noveHa psicológica), 
Rodoreda assumeix la voltmtat de fer novella ciutadana. I troba, a mes, el 
llenguatge integrador deis diferents models que posa en joc. És, per abcó, la seva 
primera obra madura, el punt de partida de la seva trajectória posterior, una 
trajectória que, ai un estadi avan9at, es tomará a girar sobre aquesta obra inicial i 
la reprendrá ea una segona versió, la del 1969, que dilueix fins a difiíminar-los, els 
models iniciáis. La Rodoreda em havia donat una citttat que anava de Sant 
Gervasi al port, una ciutat plena de vida, tensions i carregada de significació. Una 
novel-la barcelonina. Peró fins que la guerra no li va posar a les mans un tema que 
unía mite barceloní i impacte internacional no va poder explicar, al món sencer, 
amb La plaga del Diamant (1962) — âmb aquesta i no pas amb la seva millor obra, 
Mirall trencat— que Barcelona és plena de bons barcelonins, que treballen, 
estimen, pateken, viuen i moren sense cantar flamenc ni portar un gavinet a la 
feixa.^' 

La consideració de l'estudiós sintetitza els aspectes fonamentals Aloma i 

suggerek, peí mare en qué s'inscriu i per la comparació amb la versió de 1969, diverses 

coses. La fita que el IHbre suposava prové, inqüestionablement, de la consecució 

d'aquest «llenguatge integrador» que va possibihtar k composició d'una noveMa albora 

Castellanos 1991:82 (la cursiva és a l'original); V. II.3.3. 

Ibíd: 88-89; les cursives son meves. L'afírmació final es refereix al motiu que «la noveMa deis anys 
trenta té com a lloc comú, constant i insístent» (ídem 1982:118), és a dir, el districte cinqué (v. 1.2,2.2). 
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psicológica, ciutadana, Imca, moderna i de qualitat, i és en aquest sentit que s'ha 

d'entendre la visió de l'obra com a punt de partida del que vindria després i punt 

d'arribada d'alló que l'havia preparada O'a Que, de fet, si akó es va assolir fou 

precísament perqué abans hi havia hagut tota la resta de textos, amb les provatures i els 

assajos que s'han vist), Al seu tom, la supressió deis principáis elements delators deis 

«models iniciáis» en la reescriptura posterior, la qual havia d'afectar sobretot la 

literaturització de la ciutat (la dimensió barcelonina) i la constracció de la protagonista 

(la dimensió psicológica), ressalta la profimda imbricado de la narració en el context 

literariocultural deis anys trenta, lógicament neutralitzada passades tres décades —en una 

etapa en qué els interessos creatius de l'escriptora (l'ofici de la qual havia quedat més 

que demostrat, encara que n'hagués de donar noves proves de la talla de Mirall trencat) 

anaven per altres camins—, I aquesta imbricació connota una determinada consciéncia 

literaria que tomava a ser la matebca, amb materialitzacions diferents, que la que 

reposava a la base de la producció anterior; una consciéncia indicativa del grau de 

compromís de Rodoreda amb la cultura del seu temps, i els signes més extems i 

circumstancíals de la qual es van düuír després: les mostres directos de l'assumpcíó de 

«la voluntat de fer novel-la ciutadana» des d'una novel-la psicológica on intentava 

superar el desplafament de la temática sexual cap ais espais del districte cinqué. 

L'esfor? hí és. Rodoreda va aconseguir ficcíonalitzar la problemática de la noia 

moderna amb relació a la qüestió de la sexualitat i, estretament vinculat a aquesta, al 

tema de la identitat femenina en un món que es desprenia de la vella pell; el món de la 

Barcelona de l'época. Ara bé, la presentació de les «variacions del codi morab> 

ntójan^ant el «subterfiígi»̂ "*̂  va mantenir un cert pes en l'obra; el producte resultant se'n 

va intentar escapar, pero l'éxit fou rektiu, límítat en una certa direcció. Per akó í per la 

manca d'im tema que unís «mite barceloní i impacte internacional», aquesta «noveMa 

barcelonina» no va poder explicar que «Barcelona és plena de bons barcelonins, que 

treballen, estimen, pateken, viuen í moren sense cantar flamenc ni portar un gavinet a la 

íáka». Malgrat que no hi surten ni ima cantaora ni un fecmerós, determinats personatges 

á'Aloma deponen encara deis tópics, í la ideología que destil-la la novel-la en aquest 

sentit dekta, en elk mateka, k problemática que vehicukveiL No obstant akó, i 

precísament per akó —en una paradoxa aparent que caldra analítzar—, el text desplega 
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una articulado psicológica profimda i versemblant i una representació ambiental viva i 

complexa que tematitzen tant les contradiccions, els reptes i els Bastos de la societat 

barcelonina de preguerra (la seva crisi, en definitiva) com els de la noveMística que, en 

literaturitzar-Ia, els havia de patir igualment. 

Després d'una significativa citació á'Anna Karénina («I bé, tot m'apareix en la 

forma mes grollera, mes repugnant»), la noveMa s'obre amb una frase en la qual cal 

detenir-se: «L'amor em fa festicS» (9). Aloma pensa abcó en recordar «aquell pobre gat», 

en l'instant que surt de la torre per anar a comprar tela per fer unes cortines, és a dir, un 

adomament destinat a la seva habftació que acaterS, en la de Robert per decisió d'Anna. 

El capítol (no pas gratuilament im deis mes extensos, ja que s'hi plantegen els eixos 

fonamentals del relat) es tanca amb les paraules de la cunyada a la noia quan aquesta 

arriba a casa: «—Escolta, be pensat que les cortines, n'hem parlat amb Joan, podrien 

ésser per a la cambra del meu germá» (30). La historia del gat i la de les cortines 

prefiguren la relació amb Robert i el que suposa per a la protagonista: una relació 

estrictament sexual que no respon a les seves expectatives, li usurpa les il-lusions, resulta 

destmctiva i Fenfronta amb la duresa de la realitat. Totes dues fimcionen, dones, com a 

correlat simbólic de la hnia temática central, per bé que de manera diferent. 

El fel^ en realitat, és una gata de carrer, trista, esporaguida, bruta, afamada i 

malalta, que no para de quedar prenyada i gatinar fins que el vigilant la mata: 

Era blanc; per bé que ella no rhavia pogut veure amb aquella blancor 
etillueraadora propia de b ^ o t e tet peixades; ni a la primeria de conéixer-lo. [.„1 
Es fitarm. El p t recula esporuguit, Sempre mes va «^servar aquell posat 
d'acorralament. Es va avesar a venir al jardí. [...] S'arraulia: cada cop mes 
insignificant. Aviat va teñir la panxa molt grossa. Caminava feixuc, miolant 
tristament. [...] 

— No vull gat$ a casa! Porten la difteria—^va cridar Anna a i veure que Aloma 
s'hi entendria. 

El nen va éssa avisat Ni una engruna de pa no K era permés de dur al jardí. 
S'M fonia. Espiava el gat de lluny. — L'estimo —deia a Aloma— perqué fe 
aquesta careta de llástima. 

Malgrat aquesta guerra sorda, el gat continuava venint Ja no miolava de gana 
m veure algú; fiígia. [...] Cada día, perd, comparecda al jardí una hora o altra: una 
mica mes brut i mes ma^e, 

— Deu donnir m a l ^ a carbonera. 
Llavors va passar un any. 
Mes temps. 
El gat feia aquell posat de resignació i tenia una gatinada rera l'altra. 
Un matí trobaren gats petits rera una fusta arr^enjada al galliner. 

ídem 1991:87. 
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— Sobretot que el nen no se n'adoni. Potser están malalts. 
Al gat perdut, la cua se li pelava. Li sortiren cr<stes de ronya a les orelles. 

Tanmateix els fillets esperaven la mare desficiosos i s'amorraven, cees, a les petites 
i espremudes mamelles. 

Va desaparéixer una temporada. Tots van creure que algú l'havia recollit. 
Res d'aixó no devia haver passat pubc que un dia el veieren dalt de la paret, 

dormint, recollit de potes ¡ cua. 
Aloma va apropar-s'hi. La gata tenia estríes de sang ais ulls verds; w fer un 

miol feble; com va poder, peí tronc de la perera plantada a tocar de la paret, va 
baíxar. Tenia una pota trencada. —Un cop de roe.— Aloma va ajupir-se per veure-
11 el mal; pero el gat, atemorit de sobte, recula i bufó rabiós. 

[...] Gairebé ja no es movía del jardL Tomava a engraixir-se. Estava clapat de 
mal pertot. Allá on s'ajeia una estona deixava ua coixí de péL 

Fou una tarda de frtó i vent que l'altre gat salta la paret: era negre í blanc. 
Superb. El coll graixut, el pelatge Ilustres. La mirada intel-ligent. S'apropá a la 
gata. 

Aloma era a la finestra mirant-los. 
La gala &gia d'ell, s'arreconam, provava inútitaimt, desespaadament, 

d'mfilar-se a un arbre. Estava acabada. Moribunda. Vomita amb grans estrmiíuds. 
El gat no la deixava. La persecució era tena?, Els miols de desig de l'xm i els de 
plany de l'altra es barrejavoi amb el vent que xíolava. Aviat fou negra nit. 

Aloma s'apartá de la finestra: tenia nausees. 
L'endema la gata era estirada al carrer, erta. El vígilant l'havia matada d'un 

cop de garrot «itre les orelles mentre estava gatinant. (13-15) 

El record de l'episodi i de la repugnancia experimentMá davant i'assetjament 

sexual del másele, poderos i indiferent a les queixes i a la indefensió de la femella, 

expliquen Fexclamació interior d'Aloma: les nausees E &i pensar que l'amor li fe festic, 

quan aHo que li produeix aversió de veritat és el sexe,̂ '*̂  La mateixa aversió li provocará, 

mesos després, la relació amb Robert, mancada de tendresa, jfiustrant i estrictament 

satisfactoria del desig d'eU, pero que ella necessita identificar amb l'amor tot i els dubtes: 

«Alió devia ésser l'amor. ¿Ho era? Sí, perqué ella no sabia apartar-lo del seu costat, ni 

sabia trobar excuses, ni sabk defegir: només passivitat que feia imaginar vera 

correspondencia. On eren el festeig i el prometatge? No trobava cap plaer en alió» (138; 

la cursiva és meva). I és que Aloma viu esqueisada entre la rebeMió contra el destí 

tradicional de les dones i la subraissió a aquest malgrat el rebuig —contradictori— de les 

Subscric, donís, la intrapretació que es fe a Amau 1979: 67-69 de l'qpisodi de la gata, cmu a 
premonicíó del fiítur d'Aloma i, per tant, correlat simbolic manifestat, explícitament, en la idraitifícació 
de l'animal i la noia que es produefac en l'ínsult de Robert («Bestia!») la nit que ella el mossega per 
defensar-se del que sent com una agressió (el sexe). Discrepo, no obstant aixó, de l'equació gata = edat 
adulta (dona) = món desolat, i de la seva contraposició a flor = infantesa (nena/noia) = felicitat: Aloma 
afirma que no va tena- precisament una infenda feli? i, mes que en la pérdua d'un paradis perdut que 
mai no ha estat un edén (ía gata pateix i mor al janií), Ffenfesi es posa en la negativitat de la sexualitat 
—mitjá de dominado i d^trucció no només per a la protagonista, sino també per a Joan i Robert 
respecte de Coral i Violeta (tot i que diversament)— en contrast amb l'amor ideal. El motiu floral es 
relaciona directament, a mes, amb la pérdua de la vkginitat i, en conseqüéncia, amb el tema sexual 
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convencions; entre el somni sentimental del prmcep blau i I'antiromanticisme que l'época 

imposa; entre un posat modem, de «Dietrich d'estar per casa» (18), i una profimda 

necessitat afectiva, fiuit del buit que li han debcat l'orfenesa i el sujfcidi del seu germá 

Daniel (que escrivia versos i es va matar a vint anys); entre l'esperanga deis «grans 

destms» (11) per ais quals va ser ominada i la vidgaritat del que en realitat li ocorre.̂ ** 

Viu esqueaada, en definitiva, entre l'ideal tradicional obsolet que s'identifica amb la 

consecució d'im amor protector, tendré i espiritual —^maternal— i les noves formes de la 

modemitat que sitúen el sexe, la independencia i el materialisme a primer terme, a les 

quals s'ha passat sense una transformació profimda de les mentalitats/*^ 

El noiri baptismal de la protagonista és Ángela, Rosa, Maria, pero tothom li diu 

Aloma «per capriciosa imposició d'un vell oncle que tenia un gran ^cendent en la 

femília» (10); l'home, «metódic, que dormía amb casquet i entaforava els peus en unes 

grans plantofes i parlava de Prim com del parent mes próxim, llegia Llull en havent sopat 

[...] mentre els seus andes HKS mtims, ais quals cedía cas& i cadira dues vetÜes cada 

setmana, jugaven a escacs. EH mai no participava en el joc: finia llegint: "Les condicions 

totes que Evast desitjava en sa muller eren en Aloma, i aquells qui cercaven muller per 

a Evast segons sa voluntat, foren certificáis deis bons costums d'Aloma"» (10; en 

cureira a Foriginal). Aquest nom tan hterari (im aspecte significatiu), superposat a la 

realitat i incorporat amb el referent iul-liá, canalitza una relació intertextual que, a mes 

d'impKcar tma vindicació de la tradició clássica autóctona (i no és menystenible que es 

tracti, precisament, d'un préstec reconeixedor de l'autor medieval considerat el creador 

^ Tant la referencia a la famosa actriu alemanya com ais «grans destins» que li depara el nom 
desapareixen, significativament, en la versió de 1969; els fragments corresponents («Al vidre de la 
finestra veu el sea g«st d'allar^ el bra? indolentm«it p& donar el bitUet a un «anpleat, tehnent una 
Dietrich d'estar per casa» i «Una noia amb ajqv&si nom ^ troba prqjarada a grans destins») son 
substituTts per «Veia la seva má reflectida en el vidre de la finestreta amb el bitllet entre els dits» i «És 
un nom bonic i la primera cosa que una noia necessita és xm nom bonic» (Rodoreda 1969:11 i 8), 

Després de recollñ- Robert al port, ell. Aloma i Joan tomm amb taxi a Sant Gervasi; quan els 
movimaits del cotxe l'acosten al nouvingut, la noia no refiísa el contacte fisic i, mentre escolta la veu de 
l'home, clou els ulls, «se smt com onparada» i pensa que «voldria ésss- ella, únicamoit, per ais qui 
estima» (54); en arribar a casa, l'abraíada d'Atma i de Dani per al parent U renova la gelosia, i els seus 
pensaments son, prou remarcablement amb relació a la identificació d'amor ideal i amor matemal (pero 
no pas des de la posició de subjecte, sino d'objecte —una diferencia rellevant, perqué la matemitat será 
alió a qué « veurá abocada, negativament, m l'anuMació final de la sê m individualitat—), els següente: 
«Voldria feser petita i que algú se l'assegufe a la felda. Molta d'^cma. Encara que no H diguessin res. 
Com un infimt? Com una dona? AlUra v^ada pensa en la noveHa on dos amants mengen llamins de 
xocolata, després d'haver-se estimat, que teñen sabor de besos» (54). La noveHa en qué pensa el 
personatge és Una mena d'amor, de C. A. Jordana (Barcelona: Proa, 1931). 
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de la prosa literaria catalana, el centenari del qual s'havia celebrat feia poc a Catalunya), 

introduebc un contrast rellevant en l'univers intem del text: la discrepancia entre alio que 

caldría esperar en la vida d'algú que es diu abd — t̂ant el magne fütur potencial com el fet 

de ser símbol de la dona «de bons costums» esdevúiguda l'ideal d'esposa, cosa que de 

fet tematit2a la contradicció essencial d'Aloma— í la vida que té realment, és a dir, una 

experiencia ben poc grandiosa (rebaneada a la terrenalítat més básica i allunyada de 

l'espirítualitat): la connivencia amb ima unió camal fora del matrimoni a la qual 

segueixen l'abandonament i la matemitat traumática 

L'experiéncia, propia d'una Ángela, una Rosa o una María qualssevol, corrent i 

gens extraordinaria, adquireix importancia, pero, en la mesura que es converteix en 

literatura. El teló de fons d'aquestes implícacíons toma a ser un component habitual en 

les obres rodoredíanes: la relació entre la realitat i la ficció. L'element apareix 

expUcítament la primera vegada que Aloma passa per davant del quiosc on més tard 

toma: «Deixa enrera la parada multicolor deis diaris. N'hi ha de descolorits, groes. 

Novel-les. Cap no és ínteressant com la propia vida» (18; la cursiva és meva).̂ "** 

Aquesta observació resulta curiosa atesa la mena d'exísténcia que té la protagonista, la 

qual tanmateix "viu" una noveMa (encara que no to que voldria, que és felsa literatura). 

Aloma pretén ser una noía moderna; senqjre diu que no es casará, li agrada 

«barrejar dítes vulgars en el seu parlar per tal d'esbalair, sí no d'admirar; í atreure 

l'atenció» (20) i adopta una actitud mofeta i irónica; per exemple, quan la segueix un 

home (19), quan reclama el paquet que s'ha dekat al quiosc (26) o quan observa el 

capell d'una senyora del tren (25). Ara bé, s'abstreu Bcílment de to realitat i fentasieja — 

«Distreta, no sabia mai el lloc on es trobava: amb prou feínes el dia que vivm. Qualsevol 

cosa, un cargol, una estrelto, un pressentiment de felicitat, H feien perdre la noció de 

totes aquelles coses amb les quals necessitava d'estar enfrontada» (17)—, cosa que es 

demostra quan es deixa el paquet de les cortmes al quiosc on, prou fl-lumitiadorament, es 

gasta els diners sobrers en una noveMa; una novel*fe que, com es diu Aloma a si mateiía, 

no vol que sigui d'amor perqué el sentimentalismo és passat de moda: 

[...] Del pressupost estipulat havien sobral quatre pessetes—Me'n compraré un 
llibre— va p«isar. Es compraría una noveMa que l'atragués peí títol. Una que no 

Aquesta explicitació és elúnmada en la reescriptura de l'obra: «En el quiosc deis diaris hí havia 
revistes descolorídes que devia fer molt de temps que estaven penjades» (Rodoreda 1969:12). 
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parí& d'amor. Cosa d'aventures, d'indis, de feres, de fogueres altes « \ plena selva 
mextricable, de serpenís boes... Podia comprar-ne una d'aquelles que diuen que fen 
pensar... Pensar? No cal. Ara, una que parles d'aiam<»ats, no! Mai! Avui ningú no 
s'enamora! aix6 ho feien abans. Avui tothom es riu deis qui estimen molt. (20-21) 

El fet que, amb l'excusa que no es pot entretenir gaire a escoUir, acabi comprant 

un títol que remet a una historia sentimental, prova que aixd és el que desítja de debo: 

Estona i mes estona tria llibres. Els acariciava gairebé. No es decidla. ¿Dinfre 
de quki trobaria coses interessants? Noms i mes noms. "Pinya de rosa". Pinya? 
Devia ejqplicar coses d'América? Les poríades mes virolades li inspiraven rece!. 
Eren per a msarronar adolesmjts. Ella tenia divuit anys molt seriosm. 

—Aquest, quant val? 
— Miri al darrora. Aquí, al Uwn... No, al darrera, veu? Cinc pessetes. 
— No...—no les té~-... i aquesta? 
Guaitá el preu. No arribava a quatre. 
Quin nom, el de la noveMa: "Una mena d'amor". Ja caldria que l'amagués ben 

bé. —Será una ruqueria.— Perd l'atreia. Li feia vergonya d'adquirir-la, perd 
argumentava per tal de fer-la retrocedir.— ¿És que duc escrit a la cara que encara 
sóc una noia? Una casada jove bé deu llegir llibres amb noms pitjors. Seguramrait 
que, anomenant l'amor, ni en parlará. — Que de temps que volia comprar im llibre 
que no fos el "Tratado de política" que un vell amic de la casa havia regaiat a Joan 
w . 

— Em quedaré aquest.— Va donar les quatre pesstíes.— El que sobra, de 
contes per a un nen. 

Va respirar. Un nen? Estava salvada; com que pensarien que tenia un nen no 
estranyarien que compres una noveMa amb un nom tan suggestiu. 

[...] Amb el llibre i uns quants "Patufets" i "Virolets" puja al vagó empestat de 
polsía»tal. 

No veia res, submergida en quuneres mes reals que no els viatgers que entravai. 
El seu perfil graciós (ella no ho sabia) era reflectit a la finestreta. Somreia de la 
propia gosadia. Era la primera vegada que feia una cosa d'amagat (22-23) 

El primer que li crida l'atenció és un Uibre que, per associació, 1 sembla que 

podria parlar d'América (en una referencia explícita que constitueix un homenatge a 

Ruyra, un deis models literaris de Rodoreda); el component úidica k manera com. 

Novamait val la pena constatar la diferencia amb la versió posterior, m dmpareixen, entre altres 
coses, l'esment explícit de rantiromantícisme de l'época i les referéncies a Joaquim Ruyra, a ks 
publicacions infentils i al llibre polític: «Deis diners que s'havia endut li havien sobrat quatre pessetes. 
"Em compraré un llibre", va pensar, "una noveMa d'aventures, sense enamorats". Se l'hauria d'amagar 
per entrar a casa. [...] Aloma w va aceitar al quiosc i va comenpr a triar el llibre. N'hi havia molts, 
pero eis títols no lí agradavo». Els que tenien les cobertes masa llampants li feien angúnia. En va agafer 
un de color de taronja. / —Quan val aquest? / —^Miri al darra-a; al costat. Cmc pessetes. / —aquest? / 
De seguida va veure que no arribava a quatre pessetes. Una mena d'amor. L'hauria d'amagar bé. "No 
em deurá agradar, pero no puc estar una hora triant". Li feia vergonya fullejar-lo. A l'últim va pensar: 
'•No ho duc pas esait a la cara que sóc una noia; podria set casada, i, si ho fos, podria llegir els llibres 
que volgufe", Feia molt de temps que traxia ipnes de comprar m llibre que no s'assemblfe ais que el seu 
germá lí feia U^ir. / —Bm quedaré aquest—. Va deixar les quatre p^set^ damunt del taulell. —Amb 
el que sobra dwti'm contK per a un nen. I La venedora psisaria que tenia un nen i no s'esíranyaria que 
compres aquest llibre. / [...] Aloma va baixar a l'andana i va pujar al tren. / Pensava en tot el que li 
havia passat. Va acostar la cara al vidre de la finestra i es va mnar. Les mans li tremolaven una mica. 
Era la primera vegada que feia una cosa d'amagat [...].» (li iti: 13-14). 
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mconscientment. Aloma s'ha creat unes expectatives amb l'arribada imminent de Robert, 

unes il'íusions que, de la mateixa manera que no té prou diners per comprar l'obra, serán 

decebudes. Ressalta, en aquest sentit, que el que pugui adquirir, per contra, sigui una 

narració erótica que, d'entrada, feia preveure una ten^tica amorosa: Una mena d'amor, 

de C. A. Jordana (en un nou tribut a Fautor, de clara significació amb relació ais 

referents culturals rodoredians). S'estableix, així, im paraMeüsme narratiu entre aquest 

episodi i la seva relació amb el germá d'Anna: allá on es buscava l'amor ideal (tenyit de 

romanticisme) només hi haurá sexe; com la modemitat, d'altra banda, imposa, tant en la 

vida com en la literatura. L'estratégia de dissimular la seva condició de noia (de verge) 

demanant també contes infentils, com si tingues un fill, es patina d'ironia amb la 

perspectiva del que passará després: lluny d'una historia amorosa perfecta i d'una 

matemitat fefi?, a Festil de les noveMes sentimentals una mica picants que en el fons es 

deleix per llegir (un aspecte que connota la reflexió sobre la decepció habitual deis lübres 

amb portados virolades «per a ensarronar adolescents», és a dir, noveMes blanques 

disfressades de blau), Aloma experimentará «la forma mes grollera» de Famor —la mena 

d'amor descrita en Fobra de Jordana, el sexe era, sense tendresa—, la solitud dolorosa 

de no haver obtingut el que necessitava i la previsió de les negativos conseqüéncies d'un 

embarás socialment inadmissible. La realitat, «una cosa dura que s'imposa i no perdona i 

doblega fort» (165), substituebc la ficció al final del text, quan la protagonista tanca la 

torre definitivament: 

Fíll... Casa... Jardins amb oíts d'estiu... Quin enyorament de fer petons amb tota 
l'ánima! D'una veu que en les hores fosques digués —estimada... 

Amb el pabnell de la má es treu les llágrimes que mgm galles avall. Ha d'ésser 

Aloma?... 
Una veu petita dirá — mare... 
Els carrers son quiets. D'una paret penja un roser sense roses. Enllá hi ha el 

brogit de la ciutat, de totes les ciutats del món on hi ha noies que es planten de cara 
a la vida sense que els calgui cloure els ulls: que no necessitm fer somnis. 

Les casís son tancades. Vindrá l'hivem a vetUar-les. 
I Aloma es perd avall deis carrers com una ombca dintre la nit que 

I'acompanya. (234)^** 

El text de 1969 reforja la ccaitraposició entre la vida i els somnis; després de la imatge del roser 
desfiíllat (en si matefaca prou simbólica), que es manté, es reformula el fragment sobre la ciutat i les 
noies: «Lluny, hi havia la remor sorda de la ciutat; noies que plantaven cara a la vida, sense somnis» 
(ibíd: 126). 
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En el moment de comprar la novel-la, tanmateix, no sap com aniran les coses, i 

encara pot somniar. Per aixd, a ákm del tren, se submergeix en «qnimeres» que per a eUa 

son «mes reals» que les deis altres viatgers. Aquestes il-lusions inmgináries es 

corresponen tant a la seva suposada gosadia com a la fantasia que hi subjeu, i enllacen 

amb dos vectors relacionables amb el barcelonisme de k novel-k: la situació social (en 

especial la rektiva a les dones) i el context pohtic. 

L'adquisició d'un Uibre d'amagat, sahant-se les normes segons les quals no pot 

Uegir de tot, remet a un fet ben leal: el control femiliar (en aquest cas del germá) 

respecte de les lectures de les dones.̂ *' El fet que no H fos permés Uegir obres sobre sexe 

i, en canvi no U estiguessúi vedats els textos pohtics exemplifícats peí Tratado — ûna 

referencia que, recordem-ho, desaparebc en k versió de 1969— s'emmarca en k 

circunstancia que la població femenina h&vh accedií a Pesfera política (k concessió del 

vot, amb k RepúbUca, n'havk estat el corol-lari) i ais diversos ámbits de k vida púbUca, 

pero continuam sotmesa a k moral tradicional a pesar de les transfontacions que 

estaven tenint Uoc. El Uast educ^ional i la pervivénck del masclisme a desgrat de la 

teórica possibüitat de gaudir Uiurement de k sexualitat, és a dir, k convh/énck de 

tradició i modemitat sense k transició suficient per a una modificació real de les actituds 

i deis comportaments, shuava les dones en una problemática dificihnent resoluble, des 

del p\mt de vista extern, fora dek esquemes sockis establerts: la castedat, el matrimoni o 

la "mala vida". 

Per aquest motiu. Alona espera que Rotert es quedi i es casi amb eUa malgrat 

detestar el sexe i adonar-se que no existebc res mes en k seva relació; encara que «no hi 

ha cap contacte espiritual entre eUs dos» (189), pensa queja "és" k seva dona (147), i 

quan el veu manar cap a Antórica reflexiona que «no el veurá mai n ^ i és Phome amb 

el qual hauria hagut de vitire tota k vida» (223). Com que no n'esdevé oficialment k 

rauUer —com que k societat no sanciona k seva unió—, se sent «tan baixa com Coral, 

menys noble que no eUa, que confessa clarament» (181); <ama qualsevoh> (203), tma 

perduda que podria acabar d'enUotar-se per thar endavant el seu fifi (214) i a qui tothom 

insultará, a qui k gent escopirá a k cara quan se sápiga que está embarassada (230)."'^ 

V. 1.2.2.2. 

""En la versió deis seixanta s'eliminen les dues primeres referéncies, mentre que les dues úhiraes es 
modifiquen lleugerament. 
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No hi fa res que les coses, en principi, hagin canviat. Quan Aloma planteja a Robert la 

hipótesi del matrimoni, fent veure que no és el que vol i amagant-li que espera un fill, ell 

respon: 

— Ets molt jove. Aloma. Tens tota la vida per a tu. Jo tinc anys... Pensó que 
seria un disbarat... Ara, que si de debd m'ho demanaves... Només vull que consti 
que les coses no son com abans. Tot té la importancia que volem donar-li. Tu 
coneixerás altres homes, festejarás... Mereixes un home millor que no jo. Et 
casarás... No ho neguis... Et casarás... encara que no siguis amiga del matrimoni. 

[...] Té rao que una vegada ho vaig dk, aixó de no casar-me. ¿Com li diré que 
no era una cosa sentida profimdament? No és aixó el que Pamoína: casar-se o no 
casar-se no seria per a ella, ara, que ho fária. No és aixó, ni la vanitat d'exhibir un 
marit. 

— ¿Vols dir —^mirant-lo fixament— quejo, podria casar-me... amb un que no 
fossistu? 

Ell compren. 
— Peí que ha passat oitre nosaltres? Sí, dona. No t'he fet cap mal. No seríes la 

primera noia que es casaría sense poder portar aquella mena de flors. — R̂iu de la 
gracia, i ella li pegaría fins a matar-li la rialla. S'aterreix de veure'1 tan cínic. 

Mai! Mai no li demanará que sigui el seu marit! Ni res d'ella! (208-209)''' 

Aloma és, també, un bon exemple, per bé que matisat per la qualitat d'adolescent, 

de la relativitat de la miportáncia de la poKtica en la vida de les dones tot i que, si mes no 

en teoria, ha passat a formar part básica del seu dia a día, perqué a causa de l'educació 

rebuda i deis models socials predominants, l'amor en supera de molt el lloc en Péscala de 

prioritats. En Panada al centre de la ciutat, el personatge es troba enmig d'un tumult 

provocat per ima manifestació, peró la seva preocupació essencial és la compra del Uibre, 

per l'expectativa sentanental que hi subjeu. Havent adqunit la tela per a les cortines, 

camina contenta per la Rambla i es disposa a dur a terme la petita malifeta quan topa de 

cop amb Pacte i amb Favalot: 

Va adonar-se que algunes persones es giraven. Aviat fou tothom. 
La manifestació pujava lentament, ordenadament. Les pancartes oscil-laven 

damunt la imiformitat deis caps. Eren veles posades de través sobre im mar que bé 
podia esdevenir amena9ador. 

Tot de sobte s'enlahá la cridória. Corredisses, empentes. La policía empaitava 
la gent. Brillaren uns quants sabres i una esquena m tastá el gust. Una dona 
s'apropá a xm policía per tal de fer-li alguna obs»vació, i l'home es gira esparverat 
i, pegant-li al rostro, Pempenyé brutahnent lluny d'ell. Qui intentava protestar. 

El text posterior esborra, significativament, la refer&jcia explícita al canvi de la situació social: «— 
Ets moh jove. Aloma. Tens tota la vida davant teu... Sóc un home gastat i tu mereix^ algú millor que 
jo. Un dia o altre et casarás i no et recordarás mes de mi. / [...] —^Vols dir que em podria casar amb un 
altre? / La va entendre de seguida. / —Peí que ha passat? No series la primera noia que es casaría sense 
poder portar flors blanques. / Aloma va somriure perqué no s'adonés que li havia fet mal, peró li van 
venh- ganes de bufetejar-lo. No li demanaria mai que fos res d'ella; mai!» (ibíd: 115). 
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rebia. En aparéixer la policía de cavall queda desert el passeig central en pocs 
moments. Sonarsi uns quants trets. 

No sabe res mes. Es troba dintre del subterrani davant deis Ilibres. Un home es 
xopava amb un mocador la gaita esgarrinxada, d'on rajava sang. 

— Qué diu que hi ha hagut gresca? 
Els viatgers que havien descendit del tren arribat adés no gosaven eixir a la 

superficie. 
— Sí. No sé tot plegat de qué ha vingut. 
— És que havien privat la manifetació. Eren els comunistes. 
— Comunistes? —diu amb esglai un senyor tivat, emparat pels adminicles d'or 

com rera una barricada. 
En sentir-lo, un obrer es va girar creient-lo ximple. El guaitá amb menyspreu. 
Aloma, després de I'espant que Ja qui sap on era, rumiava com entraría 

fraudulentament el llibre a casa. (21-22; la cursiva és meva)̂ '̂  

Obüda de seguida el que ha passat, dones, compra el llibre, puja al tren i no veu 

res perqué té concentrats els pensaments en aquelles «quimeres mes reals que no els 

viatgers que entraven»; la noveMa i el que prefigura —^M-Iagment peí que ella n'espera, 

realment peí que hi trobará— li resulten molt mes auténtics que la realitat, que les 

tensions de la conflictiva situació sociopolítica que vm el país. 

Ja en aquest episodi s'insinua Terror de deixar-se endur per il-lusions fictícíes. 

Aloma, en adonar-se que no porta el paquet de les cortines i tomar enrere, només té la 

quantitat suficient per a un trajéete amb tren, per la qual cosa li caldrá anar a peu fins a 

casa; i maleeix el que fins fa im moment Fhavia seduSda per complet, tot concebent-ne 

mentalment la destmcció, en una prefíguració del que fa, posteriorment, amb la carta a 

im promés imaginan: 

[...] Quín tseándol peí descuit! Aima és rondinaire. A m&, li dol haver perdut 
les cortines. Mai no n'ha tingudes a la seva finestra. 

[...] Si hagués estat una persona com cal no hauria comprat el llibre i ara en 
tindria per a tot, de diners. Com que la culpa és seva, accepta el cástig. Son quarts 
de vuit, ja. Ploraría de despit. S'asseuria a térra a mirar els trens com passen. 

{...] Esquin$aria el llibre. L'estir^anyaria: coberta per ci, coberta per lia. (24-
25) 

Una altra vegada, en la versió de 1969 es dilueix el matís historie específic: «Quan va arribar a la 
Plaga de Catalunya va veure que tothom ís girava. La Rambla s'havia animat molt, es sentía tma gran 
cridória, i al fims, pa- damunt de la gent, es veien unes quantes tenderes. Un noi que p a ^ v a anava 
diait a tothom que al rarrer de la Canuda hi havia guárdíes cívils a cavall. Una onada de gent la va 
voltar i durant una estona no va veure res. Tot d'una es va trobar al costat d'una senyora escabellada que 
plorava perqué li havim arrencat una mániga. Li anava a dir alguna cosa per consolar-la pero li van 
donar ima empenta i va caure de genolls a térra. Quan es va poder aixecar, la senyora ja no es veía i 
gairebé tothom havia fiígit Es van sentir uns quants trets. / Sense saber com, es va trobar en el soterrani 
davant del quiwc deis diaris. Ass^ut a térra, d'esquena a la paret, hi havia un home amb la gaita p toa 
de Sfflig. Un sesyor í una senyora el van ajudar a aixecar-se i li van preguntar si volia que 
l'acompanyessin a una farmacia. La senyora li va donar un mocador. / —Qué ha passat? / Els que 
anaven bafacant deis trens no gosaven sortir a fora. / —^No res; una manifestació. / Passat I'espant, 
Aloma es va acostar al quiosc [...]» {ibid: 13). 
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Tanmateix, no I'estripa, i la lectm-a la punyeix i l'obsessiona fins que l'arribada de 

Robert la desplana en la centralitat deis seus pensaments. Quan la malaltia del petit Dani 

els acosta. Aloma es comen9a a convencer que l'home 1'estima i, aleshores, ficcionaütza 

la seva il-lusió —l'ideal romántic, no pas la relació sexual literaturit2ada a Una mena 

d'amor— en les lletres que escriu a festimat inexistent inspirat en el germá d'Anna 

(capítols vn i vm). La segona carta, que guarda dins de la novel-la (amagada dalt de 

l'armari), no arriba a enviar-la perqué «al capítol següent [...] comen9a la relació mtima 

de la protagonista amb Robert i la realitat fa obHdar la literatura: Uibre [...] i cartes».̂ ^^ 

La reaHtat no només fa obHdar la Hteratura: prova el carácter fals de la seva 

representació romántica del real. 

D'una manera molt mes ben integrada que en obres anteriors i amb un recurs, el 

del «fals narratari», que anuncia la tendencia de Mercé Rodoreda, «en la construcció de 

les veus del personatge, al discurs amb destinatari», l'episodi vehicula «la reflexió 

exptícita sobre els [...] mecanismes [de la novel-la psicológica], posada en veu de la 

mateixa protagonista. I aixó, el fet de posar probiemes de l'escriptura a la ploma d'un 

personatge en fimció d'escriptor-ingenu, no és nou i ho hem vist a Sóc una dona 

honrada? Ací ja no son, pero, probiemes de "visibíHtat" interna del personatge [...], que 

és aHó que [l'autora] ha estat intentant resoldre en les dues novel-les posteriors a aquella 

i que está intentant resoldre ara per vies i generes diversos, sino probiemes d'estil, de 

léxic i de versemblan^a: alió que fe poc creíbles els personatges i, dones, inútils les seves 

veus, per interioritzades que es fecin».^^* Es tracta, de fet, d'una reflexió de base 

essencialment Hngüístíca: com expressar de manera convincent i adequada aUó que es vol 

dir exactament. 

Les caries no constitueken la primera ocasió en qué la protagonista es deté a 

considerar el sentit de les páranles. Al final del capítol v, quan associa l'aire primaveral 

amb l'amor i es veu a si mateixa, en el fiítur, «com una vella fedrinarda que acompanyará 

Dani a casar-se perqué els pares ja hauran mort», acaba pensant que la seva vida no será 

abd i es pregunta si potser tmdrá sort; conven9uda que s'ho merebí, «afirma:—Sí, que 

tmdré sort. / I fe una colla de reflexions sobre el significat del mot» (83). Ara, en 

Campillo 1998b: 339. 

"*/W£¿:338. 
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adre9ar-se al Ms estimat que s'imfenta, ha de triar bé els termes i la combinació per 

aconseguir Fe&cte lecercat, únicament assolible amb fexpressió exacta del qm es vol 

verbalitzar, cosa que implica el rebuig de les paraules que es desvüta de l'objectiu. Fer 

aixó «fiscalitm el sentit deis mots» i desestima «el baf deis meus sospirs», «perqué les 

oles quan bullen també fen ba§> (93).'^* L*esfoi^ d'Aloma, aix^ tematitaa narrativanffint 

la consciéncia de les fencions i deis mecanismes denotatius, connotatius i comunicatius 

del llenguatge (una de les inquietuds fonamentals de la Mercé Rodoreda escriptora). 

L'altra caía de la moneda, és a dir, h e á r r e^ iteraríocultural, és %ualn»nt present 

en la novel-k, com Maria Campillo ha ressaltat respecte de la referencia cameriana que 

implica Fus del mot saborós.^^^ I , encara, apareix el problema de la naturalitat en la 

repre^artació Imgufetlca de fets, escenes, sensacions, etc.: FeíKotónent de Fartifíci 

narratiu, excepte en el cas que es volgués mostear voluntáriament per alguna rao (com 

ocorria en la parodia noveMística), era necessari perqué la narració resultes aconseguida, 

versembiant i m defectuós. Atoma ho esqieriBienta en intentar de^uore la seva añada al 

cinema amb el prontós inventat (94-95), un aspecte també ^senyalat per Campillo, 

La incorporació explícita d'aquest tipus de qüestions en la narració 

desautoniatitzava, mm vegada mes, els procediments expressius» obligava i obliga a 

considerar eb mm codis mecánics i il-tonúia h seriosftat i el rigor amb qué Rodoreda es 

va enfrontar amb els mitjans creatius a l'hora d'escriure -—la seva percepció lúcida de les 

possibilitats, de les lánitacions i de les trampes del Uenguatge, la seva mjdemitat, en 

definitiva—, I sí el llenguatge inqjosa unes noioMíS, de les quals m és pot prescindir, 

pero amb que resulta possible jugar, la literatura té igualment les seves liéis, «com la 

modificado deis referents de l'experiéncia en la ficció» i el fet que «aquesta arrossega la 

'^alítat" al seu terreny»;^^^ la deíjra, per tant, enrere, perqué k converteix m una altra 

cosa: en inatéria literaria. Per abcó Aloma transforma ek trets del germá d'Anna per 

És m acpest puat qm s'ha de recwGter «pe, s Un éia de ía vida d*m kme, el l»f de Folta 
d'earaliptus que hulia damunt í'tótafe funcionava am a elonent que parodia la relació sentimentel 
entre Ramón Rampell i la casadeta (v. I1I.3.2.3) i que Rodoreda s'havia referit a aquest mot a propósit 
de Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon, en la ressenya que en va fer a Clarisme (v. 
III.3.1.5.2.3). En termes mes generáis, els exercicis lin^ístics representats pels textos anteriors (i m 
especial par Crim, en els sentits que s ' im vist m. ranálisi) havien de aipwar ua rcrfatge important des 
d'aquest puní de vista. 

V. Campillo 1998b: 341-342. No cal insistir, em sembla, en el significat del referent (v. 1114.1.2), 

''"Ibíd: 340. 
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construir el personatge del fels estimat a qui escriu/^* La mateixa novel-la, així, 

narratívitza la distancia existent entre realitat i fícció; i invalida, per tant, la seva 

superposició directa.̂ *̂  

Aloma, tot i les vacil-lacions del seu comportament, intueix que aixó és així. Si bé 

va a l'estanc (on l'estanquer parla «de l'evident inferioritat de Joe Louis respecte a 

Camera» —és a dir, parla de boxa— i se H acosta «envoltat de perfiun de tabac í de 

fortor de piules», ims elements referencíals que s'elímínen en la versió de 1969) per 

comprar un segell i enviar la primera carta, de seguida comenga a qüestionar la intencíó i 

a considerar-la una bajanada: «Per qué fe abcó? Quina bestiesa...» (99). Després d'una 

conversa amb Robert, en el decurs de fe qual pot mirar l'home tant com vol, í que fe 

conduebc a convéncer-se sense cap prejudici que vol tenir-hí una refeció —«Ha 

d'estimar-me abans no se'n vagí.— Ho pensa, i no se n'esglaía gens» (101)—, escriu, 

pero, la segona lletra. En contrast amb un pensament tan "modem", prou 

significativament, s'hi convertek a sí mateixa en esposa i mare, en una persona poraga, 

enyoradissa i suplicant, necessitada d'atencions, afecte i protecció. Quan s'adona d'on 

s'ha dekat endur per la ficció — p̂er un determinat model literari, encara que no en tingui 

consciéncia—, fe protagonista s'enfeda per «haver-se ablanit» i trenca abraptament la 

lógica sentimental de fe carta amb fe verbalitzacíó de fe mentida que constituek (amb el 

retom a la realitat,): «Prou! Com que tot és mentida, fes el que et sembli. [...] / Per 

escriure cartes com aquesta» —és a dir, literatura barata— «més val plegar» (102). 

D'aquesta manera, «primer s'havia imaginat una figura masculina amb els ulls negres, perqué está 
inspirada en Robert (encara que explícita que la recreació no és "Ell"), pero a causa d'una comparació 
amb el cel que li sembla afortunada, els hi canvia per blaus i el fa mariner. Aixi, en modificar un tret 
fisic per una condició, "viatger per mar", conserva el referent "Robert" pero en potencia la seva 
possibilitat més acordada (i més "literaria") amb el propósit de creació d'una nova identitat no 
quotidiana i exempta de vulgaritat: viurá a Roma i es dirá Robert Magallanes» {ibíd). 

Aloma esdevé per si mateixa, en conseqüéncia, un sólid argument contra la lectura biográfica 
continguda en la majoria de bibliografía sobre l'obra rodorediana. Per més que la producció de 
l'escriptora es fomís de l'experiéncia personal, la vida I la literatura no son en cap cas automáticament 
mtercanviables, i cap lógica no autoritza la identifícació maquinal de l'una amb l'altra (una operació 
que arriba al paroxismo, per citar-ne un exemple extrem, a Casáis 1991). Aixó no vol dir, és ciar, que no 
tmguúi res a veure, com María Campillo ha formulat de manera precisa peí que fe a Rodoreda: «la 
relació mtre realitet viscuda i realitat literaria no és mai mecánica sino que passa per filtres complexos, 
els del temps (no exclusivament en sentit cronológic) i, sobretot, els de l'escriptura (no exclusivament 
els de l'estil), que han de construir-se sempre. Escriure, com l'autora diu al "Próleg" de Mirall trencat, 
"per afirmar-me Per sentir que sóc...", és a dir, per explicar-se ella (i per explicar "les tristeses deis 
altres"), equival a escriure per explicar el món en qué hom viu i reconéixer-s'hi, i aixó és dotar l'acte 
literari del seu sentit més genufo) (Campillo 1998b: 354). 
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L'obra, dones, continua la línia reflexiva que ja contenien els textos anteriors 

sobre un deteradnat tipus de creació literaria, sobre les relacions entre realitat i ficció i 

sobre els mecanismes narratius, peró prescindint de les comoditats i de les faciütats de la 

parodia en aquest sentit. Ara, Rodoreda aconsegueix integrar aquests components en 

l'univers novel-lfetic des del conreu estricto del genere psicológic i convertir-los en ima 

pe^a perfectament coherent dins de la trama; grácies, sobretot, a la construcció del 

personatge principal. Un deis elements clau d'aquesta construcció és la tria d'una noia, 

d'una adolescent en el sentit estricto del terme, com a protagonista, cosa que fe que el 

text participi d'una de ies tendéncies generals de la noveMística adscrita al psicologisme. 

Ek canvk d'humor d'Aloma, ek dubtes, la volubilitat i k centrafitat conferida a k 

qüestió amorosa que la caracteritzen son trets tipies del periodo de transició que suposa 

l'adolescéncia, quan es recerca k própk identitat en el món com a ésser individual, 

especialment amb el desenvolupament de k sexuaütat, i s'acaba de configurar el jo a 

partir dek referents que es teñen a l'abast i de l'experiénck que es comen9a a adquirir, 

Aixó explica tant k bascukció del personatge entre l'intent d'assumpció del model 

desinhibit de la dona modema i el somni de factura romántica de ser l'objecte d'un amor 

ideal, com l'ambivalénck de k seva actitud davant el destí sociahnent establert de k 

femimtat (el matrimoni). 

El cinema, k literatura i I'entom li fomebcen diferents patrons i possibiütats 

relacionak amb l'altre sexe que li provoquen rebuig, admiració, sentiment de rivalitat, 

vacü'lacions, etc. Pautes a seguir amb les quak elk ha de negociar una personaHtat a 

partir de k seva manera de ser, del que vol i del que pot esdevemr des de la condició del 

seu genere, un aspecte cracial en l'univers social que li ha correspost viure. Aloma, abd, 

esdevé una figura molt mes convincent que la Teresa de Sóc ma dona honrada? o la 

prot^onista de Del que hom no pot fugir. És molt interessant, en aquest sentit, 

constatar k gradació invertida que ofereixen les edats dek tres personatges femenins, en 

un lógic procés narratiu —i l'^jectiu no és pas gratuil— de la maduresa cap a 

l'adolescéncia, passant per I'edat adulta, en benefici de k versemblanía i de la naturalitat 

en k ficcionalització del tema amorós. Ates que k realitat d'aquest s'havk vist afectada 

per k modemitat, amb profimdes con^qüéncies per a les dones, el seu tractament literari 

no podia —ni volia, ans al contrari, com una bona part de les noveMes contemporánies 

van demostrar— esquivar la problemática de k condició fememna en un món nou on 
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continuaven vigents les antigües regles. L'adolescent, la crítica prou que ho va 

assenyalar, en va esdevenir una figura especialment adequada de representació perqué se 

situava al nucli mateix del conflicto.̂ *" 

L'imaginarí genéríc d'Aloma integra actríus com Marlene Dietrích, especiaützada 

en els carácters de vamp i a qui la noia imita indolentment en algún gest —al tren, en 

concret—, i Joan Crawfi)rd, súnbol cinematografió de la passió i una pel-hcula de la qual 

veu amb Robert en un cinema de barriada —«Fan una Crawford», li diu Joan al principi 

del capítol E X , «et recomano que no te la perdis» (103). La projecció la commou 

fortament, i la seva impressió es patina d'una reflexió sobre l'artificiositat d'un 

comportament femem' pretesament Iliure en un entom, el seu, que no té res a veure amb 

el que il-lustra el lien?: 

El film base del programa és tot un món per a ella. Noies que saben fimiar, pero 
amb quina altra simplicitat que no Coral. Noies en les quals la llibertat esdevé 
natural, perqué ha nascut amb la térra i no és imposada per cap mena d'esnobisme. 
El protagonista s'asseu l'estimada a la felda i parlen... (106-107)**' 

Quan tomen a casa, malgrat que té ganes d'anar a dormir. Aloma desplega 

estratégies de desimboltina i provocació sensual reproduides de la pantalla; el seu joc de 

seducció informulat no está exempt d'inseguretat i d'ima certa inconsciencia, pero la 

mimesi opera de manera efectiva: demana a Robert de quedar-se una estona al jardí tot 

parlant-li «molt baix i molt a prop», i hí conversa de manera que «ell sent el perfiun de la 

seva boca» (109); li servek cafe al menjador tot ríent i fent veure que és un cambrer; 

quan son davant de la porta de les habitacions respectivos, li allarga les mans i li dona les 

grácies per haver-la dut al cinema, encara que pensa amb tristor «que no sap enraonar» 

(111). Aleshores (en una escena molt cinematográfica), Robert «K prem nerviosament els 

Aquesta perspectiva dinamita, almenys en un cert sentit, les lectures biográfiques de la novel-la 
editada el 1938, i suggerebc la necessitat de repensar, si mes no, la mes consolidada: la que Carme 
Amau ha repetit, en els seus treballs, amb relació a l'obra rodorediana posterior, seguida per Roser 
Porta, entre molts altres noms. 

Les referéncies a les dues estrelles (sobre les quals l'escriptora havia parlat, recordem-ho, a la 
premsa) desaparecen, altra vegada significativament, en la versió de 1969. La de l'artista alemanya ja 
ha estat citada (v. III.4.4, nota 544); peí que fe a l'actriu americana, el suggermient del germá es 
transforma en «Fan una pel-lícula molt bonica; per qué no hí aneu?» (Rodoreda 1969: 57), mentre que el 
resum de la cinta esdevé el següent: «La pel-lícula Uarga comen9ava amb una gran festa en una terrassa; 
al fons, darrera d'unes plantes de fiíUes ampies, es veia un riu. Les parelles ballaven enU-emig de tauletes 
i quan la música s'acabava tothom s'asseia i bevía xampany. Moltes noies fiímaven. Una, que 
s'assemblava a Coral, anava amb un senyor de cabells blancs, molt elegant; es van acostar al riu i quan 
van arribar-hi es van apagar els llums» (/¿«í: 59). 
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dits», la mira fixament i, atret pels ulls d'ella, pronuncia el seu nom dues vegades amb 

desig, «l'estreny per la cintura i la be^ ais llavis amb un bes llarg i dolorós» (112). Al 

capítol següent, en racionalitzar rexperiéncia, la protagonista experimenta una barreja de 

sensacions que el record de la pel-ü'cula li fa desestimar: 

Així que va haver tancat la porta darrera seu. Aloma es va passar les puntes deis 
dits pels llavis: no tan fines com els llavis d'ell. Clogué els ulls en un esvaíment 
fiígisser com si per a viure ja no calgués obrir-los. Pero mentre es despullava se'ls 
fi-egá amb l'esquena de la má com per treure'n una cosa molt dolenta. I no dormía, 
llavors. Tot era pensar en alld que havia viscut. Qué passaria? Res... Després de 
besar-la, ell gairebé havia fiígit de vora seu. El que no podia oblidar, i la 
intranquíMítzava, era la seva veu. "Aloma..." Com si encara el sentís, 
instintivament es feia enrera. Tots els projectes que sola acostumava a fer, en 
aquella hora de recolliment, morien per inanició. El seu esperit només recollia i 
servava el so de la veu d'ell i el contacte de la seva boca. 

Després, a l'hora de llevar-se, ja no hi pensava gens. En veure's al mirall, sí. 
Damunt deis seus llavis tot tomava. Calia defiígir de donar-hi una importancia que 
no tenia: la noia del fibn s'asseia a la falda del qui li havia estat company d'escola, 
i ella no hi sabia veure res de dolent; si bé al final es casaven. — N̂o té cap 
importancia un petó— i, com mes n'hi treía, menys s'adonava que n'hi afegia. 

És mes tard, preparant l'equipatge deis qui se'n van, que fiígiria amb ells. Com 
per a colgar rera seu un perill. (113-114)^*^ 

El model cinematografíe recomana una relativitssació que, tanmatebc, no acaba de 

contrarestar la transcendentalització del fet —^possible preludi de l'ideal romántic 

somniat per Aloma—, i tot plegat es confon amb el pressentiment de l'amenaga finit del 

desig de Robert. En ima referencia que fa pensar, significativament peí que fa al paper 

del sexe en la nova existencia femenina, en l'obra homónima de Maria Teresa Vemet, 

aquesta amenaza ve donada peí periU, aquí intuit, al qual aboca la sexualitat en un món 

determinat per les regles de ia moral burgesa, on les noies han de mantemr la seva 

virginitat fins al matrimoni; un món que albora, peí que la protagonista veu al seu voltant, 

estafa les dones que se sotmeten a la norma. 

Aloma es troba, d'aquesta manera, instal-lada en tma contradicció profimda que li 

provoca malestar i desorientació, perqué vol —^malgrat que no sap ben bé qué— i dol. El 

En la reescriptura de l'obra també s'elidek la nova referencia a la peMícula: «L'endemá, després de 
rentar-se la cara, es va quedar ima estona quieta davant del miraU. A la nit, un cop tancada la porta, 
s'havia passat les puntes deis dits pels llavis com si volgués tomar a senth- tota aquella dol9or. Li havia 
costat molt adormir-se. Qué passaria? No res. Després de besar-la, Robert gairebé havia fiígit. "Un petó, 
ben mirat, és molt poca cosa." El que no podria oblidar mai era la seva veu: "Aloma...". / [...] / Al cap 
d'una setmana, mentre preparava les maletes d'Anna i de Dani, li van venir ganes d'anar amb ells» 
{ibíd: 63). Observen, en el firagment deis anys trenta, la presencia del verb fugir i del substantiu perill, 
que remeten a la segona noveMa de Rodoreda; iguahnent digne de menció és la hnportáncia que la 
paraula hi adquireix: la inquietud d'Aloma no neix de la besada en si, sino del que profetitza el seu nom 
pronunciat per Robert — l̂a fiitura realitat esttictament passional (sexual). 
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dia que Anna i Danl marxen al camp per la salut del nen, Robert diu a Joan, mentre 

diñen, que a la tarda s'endura la noia a algún lloc, pero després dona l'excusa d'una 

migranya. Ella, im cop enllestida la feina de casa i sense res a fer, se sumeix en un estat 

de pessimisme absolut que desclou els contrastes entre el que li han ensenyat, el que 

necessita, el que podría esperar i el dia a dia que té; entre el seu somni, la seva rebelíió i 

la seva impotencia: 

[...] Ho troba dq)rimait, tot plegat. Voldria besar algú. No... que la besessin. 
Fos qui fos? S'espanta. Perd ¿pot mentir-se a ella mateixa? RasM-da que cal 
allunyar els mals pensaments, que una noia ha d'ésser honesta i pura... És una 
impuresa desitjar d'estunar? ¿Qué és pecat? Troba que algú ha fet la seva vida 
inútil. No deu haver nascut només per a rentar plats i fregar a térra. Si la vida 
d'tma dona únicament fos afaíó, no caldria esfor^-se a vitire. No pot f& res, sense 
ajut de ningú. Aima té el fill, el marit. Ella no té tm. Se smt aiutjosammt 
decebuda í vella. Vella i intractable, po-qué una noia no ha de pensar totes aqüestes 
coses lletges en qué pensa massa sovmt. (120/** 

Pero arriba el juny i, amb aquest, la il-lusió de Sant Joan. Aloma explica a Anna, 

en una carta, que sortirá amb el germá i amb Robert i que es fe un vestit per a Pocasió: 

«hem acordat de celebrar la revetlla fora de casa... Anirem a dormir a les cinc o a les sis. 

Quina alegria! No hi puc pensar. M'estic endegant un vestit» (125). L'expectativa de la 

festa ho transforma tot ais ulls de la protagonista: «Paire és una deUcia» (126) i el cunyat 

H sembla amable i atractiu. El vespre en qüestió, la noia traspua joventut i vida d'acord 

amb la ciutat, i es deisa endur per la tendresa que H desperten les atencions de l'home, 

peí desig de ser estimada i per la magia de la nit. Quan tomen a la torre, tanmatebí, 

s'esvaeix la fentasia i s'imposa h reahtat, pressentida per eUa amb angoka: en el monwnt 

que ell diu el seu nom (altra vegada, per tant, el poder deis mots) «és com si es despertés 

d'un sotnni» (133) i «té una angúnia de mort» (134). Només Pendemá de la relació 

^xual, sola a la seva tebitació, pren consciéncia del que ha passat i «s'esgarrifa de 

veure's» (135). 

D'ara en endavant, i amb l'excepció única d'algunes petites revohes, Aloma se 

sotmet passivament a Robert, perqué «és seva que ja no podrá ésser de ningú mes» 

(141): el pecat i la culpa la hi fen.^** La sexuaKtat H resulta una experiencia traumática. 

Noten eran, una ve^da mes, es transforma el te>rt m la versió posterior i s'esborreí els elemaits mes 
contemporaneitzadors: «Per qué no hi havia ningú que Pestimés, fos qui fos, pero de debo? Es sentía 
vella. Anna tenía Dani, Joan. Ella no tmia ningú» (/M£¿: 67). 

Aloma, explícitament, «no gosa mirar el sol com feía quan era menuda, perqué diu que només pot 
resistk-ne l'esclat qui no ha pecat» (143), i no sap negar-se a tomar a teñir relacions sexuals «perqué no 
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un calvan irremissiblement determinant de la seva vida. L'episodi de la gata profetitzava 

el potencial destructiu del sexe, la cruesa del qual Aloma havia tmgut l'oportunitat de 

copsar amb la lectura —per a ella escruixidora— d'Una mena d'amor. Ni aquest 

coneixement teóric, ni les adverténcies de l'entom, ni els valors de la puresa i de 

l'honradesa que H han estat inculcáis, ni la por, no obstant akó, no la salven; no la poden 

salvar perqué continua sent una adolescent mgénua malgrat els seus posats, els seus 

atreviments i les seves pretensions de dona moderna. 

Els personatges femenins secundaris contrapuntegen aquesta figura central. A 

l'altre extrem de la posició que ella ocupa sorgek Violeta, la dona d'América que 

encama una sénsuaHtat experimentada i dommadora de l'home i que ven9 Aloma en la 

batalla tácita, i únicament cü-cumstancial, sostmguda respecte de Robert. Coral, la cosma 

de la protagonista «que es riu deis homes i només pensa en ells» (80), s'equipara forfa 

amb l'americana; subscriu el model de la feminitat Uiure i s'escuda en una modemitat 

superficial —& esport, fuma, cuida el seu aspecte, «parla d'automóbils, de cúiema, de 

boxa, de fiítbol, de política i d'aviació» (58)—, al darrere de la qual no hi ha sino la 

mateixa tkania sexual, l'explotació secular de la bellesa física femenina i de les febleses 

masculines, com a sortida vital fora del matrimoni, cosa que arrenglera el personatge 

amb l'enemiga i amb el complement tradicional de l'esposa en el mare de la doble moral 

burgesa: l'amant i la querida, mantinguda pels marits i causant, sovint, de la ruina 

económica de la famíHa (exactament el cas de la relació de Coral i Joan, que, malah de 

passió, hipoteca la casa per aconseguir els fevors d'ella i es despreocupa de tot, mcloent-

hi Dani). Al costat oposat de Violeta i Coral se sitúen les dones com cal, mullers i mares 

reals o en potencia a qui el matrimoni i la matemitat no fan ni millors ni felices, entre 

altres coses perqué son iguahnent egoistes —com Anna—, de vegades mes hipócrites — 

María, la jove veína d'Aloma filia de Maria Bakeres que está a punt de casar-se, ha cedit 

ais requeriments erótics del seu promés «per ca9ar-lo» (150)— i sovint molt mes 

desgraciades —n'és un bon exemple Mercé, «lletja, prima i malgú-bada» (65), víctima de 

les infidehtats i deis maltractaments d'tm marit a qui estimava «d'amagat d'ella mateka» 

podría resistir retrets ni recriminacions. Per a poder-lio fer caidria saber de qui és la culpa i ho ignora» 
(144). Aquest segon fragment desapareix en la versió de 1969; al contrari del primer, amb la qual cosa 
es manté la idea del sexe associat amb el pecat (una idea recurrent en la noveMa femenina de 
preguerra). 
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(65), a qui va suportar fins que es va morir, el qual ni tan sois la mantenía i encara, 

després de mort, la humüia amb la troballa de «cartes de dones, postáis indecents» (80). 

En espais molt mes düiisos des del punt de vista de la constmcció novel-lística, 

apareixen encara altres figures: Carme Vidal, bona persona i acomodada, enamorada del 

seu home, «burgesa en el máxim sentit del mot. Amiga de tota mena de comoditats, 

casolana, pero atenta a no defi-audar mai el marit» — âl qual «mirava com un ésser 

superior i s'arraulia a una falsa protecció, car era ell qui necessitava d'ella» (88)—, i a 

qui la matemitat suposa el final de la felicítat amb el divorci, ja que el company 

s'engeloseix de la nena que teñen i acaba avorrint-la a ella; les vefiíes Concepció 

Congreny, «la dama mes important del barrí, arrogada com una braixa i garlaire com un 

venedor d'específics ambulaní» (52), i Maria Bakeres, «que es passa la vida rera els 

vidres del baleó, guaitant, amb els fínestrons mig closos, els anants i vinents deis ve'im 

d'enfi-ont» (52), o les dones de la femílía de la casa abandonada del barrí (una mare 

bmta, pobra, deijada i etemament despentinada com la seva filia, la qual es casa a 

catorze anys i queda ñnmedmtament embarassada d'un marit de divuit que l'abandona 

abans del part), i, finahnent, les habitants anónimes de la ciutat —prostitutes, venedores 

de rifa, nenes que ais tretze anys s'han de posar a servir, mosses que passegen amb el 

promés, xicotes molt pintades, joves d'aspecte enlluemador i alhora decadent, dones que 

fen observacions ais policies i en surten mal parades o noies que potser anaven amb 

camions el 6 d'octubre de 1934, senyores guamides amb els complements mes diversos i 

dames riques de cabells blancs que van amb cotxes de luxe. 

Damimt d'aquest mapa huma femem' tan divers (molt mes complex que el 

masculí), tres personatges secundaris preñen mes relleu perqué constitueken els vértexs 

deis dos triangles amorosos que fi)meken les bases de la trama: l'integrat per Aloma, 

Robert i Violeta, d'una banda, i el format per Anna, Joan i Coral, de l'altra. 

Violeta i Coral s'articulen a partir de dos clkés prou definits i simultaniament 

matisats, en un esfor? de superació deis q u e m e s de la femme fatale i l'ángel de la llar 

que dominen, mes enllá de la novel-la catalana culta, la literatura de consimi i el cinema 

de Hollywood. Ambdues son, en principi, persones corrents, no determinades per un 

ambient hostü, una situació social o un passat que les hagi enviudes segoiK marca 

l'arquetipus. La seva caracterització, pero, usa els tópics de l'exótic (el trópíc llunyá on 

la civilització no ha aconseguit domar les forces de la naturalesa) i del materialisme 
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(l'afany de diners i luxes) i les despla9a, així, cap ais espais del paga i del mercantilísme, 

del 'Sící". Com en el cas de la Mulata de Carme Montoriol o de la Lola d'Anna Muriá 

(en el segon cas amb la diferencia d'xma altra mena de necessitat i amb molts menys 

efectes), no es tracta de dones amb una sexualitat no subjecta a les normes per sana i 

desinhibída, sino per estranya i perversa (obscura) o interessada i freda (comercial); mai 

innocent, i sempre cruel i destructora. Violeta está a punt d'acabar amb la salut de 

Robert, el qual, no obstant abcó, no és capa? de sostreure's al poder de la seva atraccíó 

quan ella el reclama amb amenaces; Coral no manifesta cap pietat davant la ruma 

económica a qué Joan ha conduit fe seva femília per estar amb ella (ni tan sois la 

commou fe mórt de Daní). Anna, casada i que, per tant, complek el socialment establert, 

tampoc no es correspon amb el model de l'esposa-mare comprensiva i amorosa que viu 

immersa en la felicitat conjugal; comparteix, pero, el carácter asexual del leitmotiv de 

l'ángel de la llar: la refeció mtima amb Joan s'esgota al cap de poc temps de renlla? 

matrimonial, i elfe es resigna ais adulteris del marit i a fe infelicitat, primer peí fill i 

després perqué, per a fe rebel-lió, «és tard i no cab> (197). 

Sí aquests personatges paguen parciabnent «el delme a les convencions»,̂ ^^ 

Aloma (com fe Cecílfe d'£/ camí représ o fe Isabel á'El períll i de Les algues roges) és 

l'únic susceptible d'escapar-se'n, de viure literariament una sexualitat —̂ i una vida— 

diferent, perqué en irtíciar-se la noveMa no es troba compromés a res: ni a fe figura de fe 

víctima ni a la del botxL De fet, no acaba associada amb cap de les dues: la construcció 

narrativa constitueix fe cfeu de fe imposició final d'un matek ordre conceptual (el del 

sexe Iligat al pecat i a l'infem) que, afeora, supera l'habitual despfe9ament, en fe narrativa 

catalana, cap ais espais de fe feeratura rosa o del districte cmqué, 

Delerosa d'afecte i d'experiéncia, influida per les imatges socioculturak de 

l'amor i de fe feminitat que poblen el seu món, desorientada i escmdída entre dicotomies 

essencials que simultániament rebutja i idealitza —poder i submissió, modemitat i 

romanticisme, realitat i ideal—, fe prot^onista esdevé fe seductora seduYda d'im home 

experimentat i només obté dolor del somni que, il-lusóriament, havia perseguit. És xm cas 

tipie d'adolescent enganyada que, no obstant akó, tenfe a l'abast els elements necessaris 

per preveure el frau. Si fe seva condició d'ingénua Penlfega amb fe tradició mtegrada per 

figures com la Teresa de Thomas Hardy, la percepció simuftánia de la realitat i la 
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voluntat de rebel-lió davant d'aquesta l'aproximen ais personatges femenins que habiten 

la noveMística europea contemporánia. El matrimoni és una sortida que rebutja, i, 

tanmatebc, el pes deis valors socials de I'entom i les limitacions morals que impliquen 

transposen el sexe cap al socialment admissibie i inadmissible. La noia no és, 

contráriament a l'heroiha hardyana, forjada, ni busca un estat conjugal en el qual, a pesar 

de salvar-se socialment, no trobaria el que necessita; peró tampoc no gaudeix del seu eos 

ni s'entrega Iliurement, com les dones modemes de part de la narrativa no catalana 

coetánia. Per haver accedit a les relacions sexuals il-lícites, patebc el cástig que li 

correspon —l'abjecció personal (i la social, tot ho anuncia)—f̂ ^ i, en canvi, no es 

converteix en una perduda, com tampoc no ho esdevenia la protagonista de Les algues 

roges. L'únic consol que li resta és la matemitat. Ara bé, i aquí resideix una bona part del 

mérit de l'obra des del punt de vista del tractament del tema, la resolució feH9 de la 

noveMa de Vemet (extremada, en el seu fons conservador, a Elisenda) no hi té lloc, 

perqué el fet de ser mare suposa ranihilació del personatge com a individualitat: 

— Aloma... —diu mentalment. Pensa: — Sóc jo.— Era una noia... — Ara jo 
quedo enrera. Només té importancia el fill perqué així ha estat sempre. El fill neix i 
tot queda obscurit. Tot es concentra en ell i cal oblidar les coses per tal de tenir-ne 
cura. Ja no sóc ningú. He complert amb la vida i res no se'm pot recriminar. Será 
valent i será un home. El veuré créixer, que aviat no será petit i jo quedaré enrera, 
apagada, ofegada. I seré vella quan moriré i el fill ja tindrá filis, (230) 

La matemitat, lltmy d'aparéixer sublimada (a diferencia del cas de la Teresa de 

Montoriol), vehicula la resituació de la protagonista en l'espai que s'atorga a la dona en 

el patriarcat.̂ *' La realitat (com li passava a la Joana Mas de Muriá, per bé que dms de la 

legitünitat de la viduilat) s'hnposa al somni, que aquí es mostra descamadament, per 

primera vegada en la noveMística femenina republicana, en tota la seva faMácia. Aloma, 

en anar a tancar la casa definitivament, troba les cortines — îma il-lusió que Robert, per 

Castellanos 1982: 119. 

Per al concepte d'abjecció, teoritzat per Julia Kristeva, v. Kristeva 1980; Moi 1986; Fletcher, 
Benjamm (eds.) 1990, i Lechte 1991. 

Discrepo, en aquest sentit, de la lectura que en féu Josep M. Francés (val a dir que en uns termes 
hnpagables, que delaten una mcomprensió absoluta). Per a l'autor, l'obra «en el fons és un himne a la 
Matemitat, així, amb Iletra grossa; "Aloma" —com tantes altres—, és ima fi-ígida sexual que esbrava el 
seu pósit de tendresa amb l'infant que té mes a prop i [...] aspira a ésser mare ella mateixa. S'hi decanta 
sense ni tampoc pensar-hi. La mosseta versátil, xascosa —^Déu ens Uiuri de complex així!—, va, i no sap 
on va. Va de dret a ésser mare. Aquest és el seu destí i el cosí Albert [sic] fa de semental i prou» ([J. M. 
Francés,] «Aloma». AMR/6.5.1 (La Humanitat, 19-VII-1938); sense signar). 
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mitjá d'Anna, li havia pres ja en l'inici de l'obra— «plenes de pols» (231), com 

empolsmada está també la coberta del Uibre obHdat; i, dins del Uíbre, la segona carta a 

l'estimat inventat: «A la claror migrada la tren de la carpeta i Uegebc: "Estimat molt 

estimat..." que ruca que era» (231). Despenja les cortines, estripa la carta i deixa Una 

mena d'amor a la cambra del germá difimt, «com una ofrena» (233), perqué la fentasia, 

la literatura, ha quedat definitivament enrere per a ella, ha mort com Daniel. No hi ha, ja, 

opció possible de happy end. La sexualitat i la matemitat canaHtzen l'esclavatge no 

superat d'una subjectivitat — l̂a femenina— que no sap com negociar amb la seva 

condició genérica, ni personahnent ni socialment, per aconseguir im Uoc diferent, no 

marcat negativament peí sexe, al món. No sap com negociar-hi, ni pot fer-ho, de fet, 

perqué la societat que es representa en Aloma, i a la qual la protagonista pertany 

(literáriament), sofreís les contradiccions profundes que provoca la difícil convivencia 

entre els valors tradicionals d'un «moralisme petit burgés, de curta volada»,̂ ** que ja no 

servebcen pero que es mantenen, i els nous valors, possibilitats i plantejaments que la 

modemitat introdueix, tampoc mancats de problemes.̂ *' 

Dins de la trajectória Uterária de Mercé Rodoreda, aquesta ficcionalització 

aconseguia carregar amb arguments molt mes sólids que les obres anteriors —peí fet 

d'estar camaUtzats en la protagonista, en Uoc d'e3q)ücitats mítjan9ant la veu narrativa o 

ridículitzats fins a l'extrem en la parodia (i, dones, des d'una distancia forga menys 

comprometedora)— contra els possibles efectes perniciosos deis productes literaris í 

artfatics responsables de l'operativitat social d'uns felsos models de comportament, 

contra la seva inqüestionable distancia respecte de la realitat que presentaven i contra la 

identificació de vida i literatura. En un sentit mes general, el llibre és important perqué, 

tot i enUa9ar temáticament amb la novel-lística produída per les autores contemporanies 

^Castellanos 1982:119. 
^® Aquesta darrera idea, tot i que des d'una posició detmninada, a-a expressada per C. A. Jordana en 
una ressenya de la novel-la de poc després de la seva edició (així ho explícita el text), caiserrada en 
fonnat mecanografiat (significativament) a l'AMR: «Un examai superficial de la novel-la podria fer 
creure que totes les tribulacions d'Aloma li venen de no haver-se sabut desprendre a temps de certes 
convencions moráis. Abcó la privaría de Uíurar-se a tot pler ais gaudis de la carn —que no cansen— 
diuen els enteses, si hom els cerca amb la variació i la modo-ació adequades. D'altra banda les dites 
convencions la privarien també deis coneixements contraceptistes que calen per a evitar higi&iicament 
de teñir filis no desitjats. Pero el que erogues que tot el problema d'Aloma es resol així no mostraría una 
subtilesa tan ben afinada ccHn la de la seva creadora» (C. A Jordana, «Alomm. Text mecanografiat 
(copia a paper carbó). AMR/6.3.1; a causa deis límits cronológics deis buidatges de premsa i de la 
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i, en darrer terme, amb la tendencia general del tractament de la sexualitat en la narrativa 

catalaim del període, les transcendía: encarava la problemática d'tma manera mes 

complexa i frontal que la majoria de la producció autóctona deis anys trenta mitjangant el 

personatge central i el final de la seva historia. 

Aloma es distanciava de la Fanny de la noveMa homónima de Caries Soldevila, de 

la Ramona d'í/wa mena d'amor de C. A. Jordana, de la Teresa de Teresa o la vida 

amorosa d'una dona de Carme Montoríol, de la Isabel de Les algues roges de Maria 

Teresa Vemet i de tantes altres protagonistes al marge del matrimoni que, o bé eren 

«mitges virtuts»,̂ ™ cosa que ja n'explicava el capteniment, o bé resolien la qüestió sexual 

en una matemitat positiva (no pas gratuitament adoptiva) o en una vocació professional, 

castes ambdues, que les alliberaven del rebuig social, les allimyaven de la conflictivitat 

del sexe i les reconcüiaven amb el seu genere i amb el masculí, en un moviment 

igualment tranquil-Utzador de consciéncies. El personatge rodoredia, per contra, se 

situava al cor de la crisi, en plantejava els termes sense subíerfugis i n'exposava les 

conseqüéncies en la vida de les dones "normáis". La hipocresía d'um societat que 

continuava sent tan provinciana com sempre sota la disfressa d'una modemitat mes 

esnob que real; la mentida de la visió ideal del matrimoni tradicional; les trampes d'uns 

models nous que, en un xoc devastador amb les pautes anteríors, desproveién de 

seguretats vitáis i propugnaven trencaments sense responsabiHt2ar-se dek efectes, i, 

finalment, les fel-Iácies d'unes imatges de k feminitat, de l'amor i de Fexisténcia que, 

sota formes modemes, tan sois dissimukven k ideologk de sempre, col-hdien 

dolorosament, en k novel-Ia, amb una reahtat que ja no sabk com entendre's a si 

matebca, pero que no era ni podria ser mai mes la d'abans."' 

inexistencia de referéncies bibliográfiques especifiques a aquesta recensió, ignoro si es va publicar i, en 
cas afirmatiu, on i quan). 

Així se les anomena, seguint la terminología de l'época, a Campillo 1977:107. 

La comprensió definitiva del carácter fal-lag de la visió romántica de l'amor per part d'Aloma 
indueix a una consideració interessant: la culttira de constrai (el cmema, la literatura rosa, la cangó 
lleugera, etc.) explotava les il-lusions i la necessitat d'ideals de felicitat d'tm conjtmt social (i 
especialment de les noies joves) abocat a la crisi, al buit de valors i creences i a l'angoixa davant d'un 
món que demolía les formes tradicionals, s'havia mostrat albora amb tota la seva cruesa en les primeres 
décades del segle —sobretot amb la Gran Guerra— i, després del miratge deis «felinos anys vmt», 
caminava novament cap a la violencia desfermada que representaría! el conflicte bél-lic de 1936-1939 i 
la Segona Guerra Mundial. L'éxit de masses d'aquestes manifestacions culturals, delatores del 
predomini d'tm conservadorisme extemament modemitzat, s'explica, en part, perqué proporcionaven, 
dins del caos i la desorientació, tm cert ordre i unes seguretats (ni que fossin ficticis); pero eren aparents 
i, per tant, agreujaven la problemática en provocar un desencaix superior en la realitat per mfluéncia 
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La problemática de la sexualitat femenina i de la matemitat, d'una banda, i la 

desemparanga vital d'una condició genérica perduda, desorientada i abocada al desencaix 

i al sofriment per la consciéncia dramática de la propia impotencia, de l'altra, configuren 

els eixos de la magnitud d'un drama específic que significava la literaturització fins a íes 

ultimes conseqüéncies, per primera vegada en la novel-la catalana del període, de les 

paradoxes essenciak del nou món proposat i imposat peí segle XX —̂ un món que 

rebutjava el passat, va trasbalsar el present i no va saber oferir (no encara, almenys) un 

fiítur millor a les noies corrents que, com Aloma, havien d'habitar-lo fos com fos—. 

Aquesta literaturització, a mes, es troba en un producte de qualitat que va representar, 

per les seves característiques, un signe feh? de normahtat hterariocuhural, el qual venia 

donat mitjan9ant una escriptora. La concessió del Premi Crexells de 1937 i la recepció 

crítica del text així ho van valorar i reconéixer, i van situar Mercé Rodoreda en els 

primers rengles de la noveMística autóctona. 

enganyosa de la ficció. El persraiatge rodorediá ho representa molt bé; per aixó, extremant la 
ínterpretació i reconduint-la vers l'ámbit sociopolític (un pas que la presencia de l'episodi de la 
manifestació i de la repressió policial subsegüent, com a transposició literaria de la situació, potser 
podrim l^itanar), la seva historia presentaría la possibilitat d'entendre's, també, com una mena de 
metáfora de la Catalunya deis anys trenta, encara adolescent i trágicament afectada per unes promeses la 
dimensió real de les quals els fets d'Octubre van posar sobre la taula en ima prefigurado de la 
msurrecdó feixista i el que hi havia de seguir. 
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